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To Allthe Women of the Toluagu Land, 

To Tbe ౮4౬10264 amongst them, 

To The Wives of all Telugu Graduates, 

To The Lady Grad .tes of the Telugus, 
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With the best Prayers on their behalf 6 
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హూనం. rv 
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ఇచ్చి 

చ) క మగల 

సాటక పాత్రములు 

(ప,ళయాంత్రకుయ 

సుబుషి 
భఖ 

కుల్కు_పలి 

కోణపాలకుంయు , 

గి p వ లే వము కు 

రాత్ర కీ (కేయూరు( స) 

యమన, న,తుడు 

San 

న్న Tn . 

ఫముసలిగాలస 6 6 

గ చరకుయ 

ఫ్ర గాణ ణితుంకు 

క్ట నను ఫాలుండు 

ఒడవాలు 

నుజనుయ 

య; 1 
ట్ 

శపకులు 

గరలివలి, రజనిఛరి, 

అమ్మతస్నా దయ 
(వ్రళయ అతకుని పరివారవు యోధులు దవా 

బ్రిటానియా రా 

పరింగ్నగాన నప్పు లాజో, 

ః ఫరిఖండ్ వ్ర నానుంత్కుడు 

కోణనీము సౌవాంరుతు. 

ధవళమండల సాబుంతుడు. 

శెంటు మండలా ధిషతి, 

గభ్ సాన [ఆ వ సానుంతు(దు, 

కయ తుని. కర యు మజ 

ఓర్ గె సనం? సథ 

(కప్రీణోరుని పంటకాంవు, 

వైద్యుడు 
యిలా 

విజూగకుాప 

గరళవల్లీ మే చిపకౌయు, 

దుష్టబుద్ధి కింక రుం, (దుం 

అమృళహృదయ సెచరుం 

కోణపాలకునినారు, 

(పళయాంతకుని ప్ర; లికలు, 

యులు, 

శాయ బారులు సీపాయులు, పరిచరులును, 



నాటక కథాస౦ గ్రహము. 

వ,భధమా౦క ము 

మన "దేశము నిక్కాలమున పాలించువాఃికి ఇష వొ 

రోని చేరు. ఏరి చేశము కంగ్ధాంయ నాంబకు దీనికి (పాచీన 

కాలమున |బ్రిటకు అని నామంబు, ఇట్టి బిబ-ఎయ zy 

మును ఒక కాలమున ప్రళయాంత కకం డను రా 

చుండెను. 9రరి! వక కుమా ్ సెల్రు ౫రఫ2గ్లి, రజని 

చరి అన్ఫుతహృదయలు. కండలి గిరోళి వల్లి యను షష్ట 

పుత్రిక నుద్దై కొంగలచే ధవళితనైన ధవళమ: దిలమున కోధీ 

పతియైన ధవిళవరను పెండ్తియాడె. ద్విలీయయ రఒఫీచరి, 
నైబుకాతమండ్షల మగు కోణన్సీమ కోధిపతి కొణపాలరుని మహి 

వీయాయె కళిస్టయా నమృత హృదయ కన్యక కావున 

నాొవాను వరించిన వారలక్ (శేష్టలగు పరంగిస్టాసము అన్న 

దక్కి-నంఫుదరి నీమకును, అందునకుం దూర్చు నుండు వర 
ఖండ మండలమునకును, ఆధిపతులచే వల+వు జాళర నష 

సరింపం బడె, ఇంతలో | పళయ భూపతి తన వయోధి కతం బ్య? 

రాష్ట్ర భారమును యావన భుజంబలపె నివే నింపి సమకశా 
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మూవురి కూ(తులను రప్పించి వారివారి విర్ళభ క్తి స్వరూప 

మును నళ్శించిన నా భక్తి కనుగుణ్యమంల్ నీ నీవును ప౦వ 

కము జేయునట్లు (ప్రతిజ్ఞ చేసి అత్ఫటి, గరళవల్లియు నాసె 
వెల్లియ రజనీచరియు కావట్ట (వేరతలై, అతిశ యోక్షల 
రాశులగు ముఖ స్తోత వచనంబుల రాజగు ముసలితం। డిని 

నంచించి మిధ్యానందపూ [ఈం చేసి సమృస్గ భాగంబులం బడ 

సికి అమృత హృదయకు విత్ళ సీమా (సశ్నింబు రాగనే, 
యావిడ సత్యవచస్క యగుటం బట్రి జనక రాజుని మిధ్యా 

సో త౦బులు సేయలేక తన య్యుం జెంతయొ అంతయె వెల్లడి 

సజచే వివాహమైన తటి భర భక్సియు నిధి విహితర్సు 
కానన జనకునియందే అనన్యభక్తి యసాధ్యంబనియ జన 
కుని కర్హనూూ భని కొటంతే నడడనియు యధార్థము ని నిన 

యముత్రో విన్నవించె, అసత్యభాషణా ne నా 
నంద మగ్ను(జై యున్న నృద్ధరావానకు, సత్య భామణంబుల 

నియం [శవణ కరోరంచాయె. అయినను కుప్ప భూపతి తన 

యల్ ఫేన కుమా౭కా రత్నమును మృదువచనంబులం దన్నా 

నందింప నాజ్ఞ యొసంగె. అవ్బుతన్భాదయ తన పట్టిన పట్టునే 

_యూర్థితంటు జేసె. కా చావిక్ల (పళయాంతకుండు అమృత 
హృదయ కు చ్దేశించియన్న భాగంబును గరళవల్లి రజనీచరు 

లకుకు వారి భర్తలా ధవళవర్మ హోళి సాలకులకును నమం 
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సళ్ళ థ్ y ౯ శై గ ని || 

శారముల నస్పగింబ న్న కీ 0 స in “KCబులు ని 

పరిత్యజించి, కలిష్ణ ప్రక న్ని గో ౮? నాకును 

ఛాఒచిహ్నములను నూతి. “గింది యుంచీవొని గ్త్ర 

యోధ పరివృతులై మాసా వు గహన గోలి న రుల 
యం లా ) 

జీవింప దృథ। వలిజ ౬ జేసికొ ము Oo NA 5 i 

అంత పరంగి  వరఖండపతులం బిలివీంచి యమృత 

హృదయ పాణి గహణమును రాశా ముచటిం . (్రీధన 

రహిళయు వీతృళాప, గస్మయు నగు నాయః. ! వబదని 

వదలుచు వరఖందుకు వియులుండాయె పళ "ఈడో రన 

వల;వుక త్తెమక్క సత్యన్భ త్రి తీ, wen గలా ణం 

బుల నితర నుగుణభూవ ణంబుల యా ల్ “నంంఫు తల 

"కెక్కి దరగానక యళ్కోములిం చేష్ట ర. = శాలించేనె. 

(బీటానియ రాజునకు నిరంతరము mn స, '“నోచ్య మై 

నను పలుకుచున్న హీతశ్రీ ర్తి నాంబకు అంట? మండలా బు 

జమృతహృదయం బర్కొ-న్సి యామె సళ గ్థసండ +“ వంతరంగ 

భక్తిని కపబ వచన రహితతం బాచంచునుు స నంత 
మిచ్చినందునకు అట్టి స్వ పల్లా భంగనమును సగం 

బల  నునజే9ించిక యా మంశలేక (సశియు j rey 
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CR (జేసి. లంరియ కాక టూమెను సిరాకరంచిన నర 

ఖం పని పొగకుచు, న్వీకిరింప నుద్యమించిన పరంగీశుని నిరా 
క్[ింప్రుమని వేయ, నులుద్ధి యగుటయు నామాటలం భాటిం 

ఒక యా బోటికే యతయ తనకు సాటి యనుముకు లన 

నాకీ శాశిం గావించి కొనియె ఎదప నమ్మత హృదయ తన 

యక్క_ల వీపు వేయుచు రాజును భ శే త్రో శు కూమింపుండ 

యాచిందుచు కన్నిరు కార్చ, నాగు నామెకు తిరస్క_రించీగి, 

అంత నాబిడ తన మనోభారునతో ఇరంగి సీవుకు బయలు 

కలై, gl 

వీదప గరళవల్లీయు రజసీచకియు నొంకోరులతో కలసి 

మెలసి, రాజుగారిని పరాభవించు నాలో చనలను నిర్ణయించి 

కొసిరి, 

(పళయాంతకుని సామంతులలో మిగులకు రాజభక్తి 

యుతుంప గుళస్థాన మంవలషతి (నీయ వతుంకు,. తేని క్రీర్ణిణు 

కొనూకరులు $ మొదటివాడు | శీమనింహుయ కారనుడు 

శెంశకవ యతయ దుష్ట్రిబుగ్ది జూర్జుం ఎ, ఈత! ర్ పాత్రత 

శీమిని కపటోపొయములచే [శ్రేమసించుని తల్మడినుండి విష 

గీసి కాను స్యాన్యూధి కారి గా(దలంచె. అందునా తు 

యన్న వితృహాత్యకు తచ్న సహాయ కారి సన్నని చేయిన్య' 



10 

ఒక కూట లేఖమును సృన్టి చేసికొని (వయ వతుని మార్గమున 

చదువునట్లు అభినయించుచ్చు అతడు దగ్గిర నచ్చుచుండంగా 

దానిని జేబిలోం దోవీ కొనియె. (ప్రళయాంతకుని యా గహ 

సూఢ్య కృత్యములను తలపోయుచున్న యా సామంళుయ 

దుక్త బుద్ధిని నడిగి బలాత్కారముంగ. నా జాబును లీసికొని 
చదువు కొనల నే భయ సంశయ వి సృయావిష్టుండ్రై దుష్ట బుద్ధిని 
(వశ్నంబు సేయ నితలపను తన వితృ భక్తిని షరశోధిం 

(శేమినీంహుం డట్టు చవి చూపె. బోలని బొంకుచు లా 

మన్నం దమ్ము లీజు నూట్లాడు తజీని తం డిని పొంచుండి 

ఏీనునట్టు మరత మొనం? లతర్యడియుసందున కీయ్య కాపియె 

తర్మడిఫి ఎంవీన నెంటనే, (చేనుసింహు(దు నెదుర్చ? ఆతని( 

జూచి దుష్టబుద్ధి, నాయనకు (పేమనింహుపై అత్వింత య్యా, 

హంబు వ్యు] యన్నట్లును, అది యుపశమిల్లుం దనుక నరసి 

యెదుట ఏనుపడవలవనియ్యు. తీరక వెలుపల నెళ్లి వల 

యున్న సాయుఢపాణిం వెళ్ల వలసినదవియు దిట్టముచేసె నల 

కిన తన యింటి గడిలోనీ దా;గి యుండు మనియె, 

అంకండి, (పియ్మవతుండు పలుకు రీతిని పాంచు విని తన మన 

సును తృ పి పఅచుకొనవచ్చు నదియె. ఇవ్యైయి నాడి తన 

గడి లాళల్ధ చేతిని నతని క ప్పగించి పంవీ వేసిన మీ-దట దొష్ష 

బుదెయు వ బడనెిద భూములో నని ఇశ్చయిం దె. 
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“రాన కాతిద్య్యము వేయ గరళవర్షీకీ మొదటి నంకు 

శాన్ఫన, [పథమ పక్షములోనే యా విసిగి తన భృళ్యుల 

కును నాలిని పరివారులకును కయ్యములు వుట్ట'న ట్రుపాయ 

ముల బన్ని, ఒక నాయి రాడో వేటనుండి కల్లా లిలోం దక 

వచ్చిన సమయమున, నా కయ్యములకు మూంశారలు డనీ 

ఛాజ జనకునే చీవాట్లుజటై రాం ఏ యవి ఛభేయతరును 

బొంకులాటలకును మిక్కీలియు నలుక చెచె, కంతలో గర 

వల్లి మణశీనకాయ వనుపాలుడు రాజును థఢిక్కరింయం జూచి 

దేశ (భవం డయ్యు నూటు వేసముం దాల్చి యొకయుని శీవీం 

చుచున్న హీతకీ ర్హి యా వకుపాలిని తగిశ యట్లు శిషంచెను. 

ఇది వీని గరళవల్ల రాజును పరుపు నచనశంబుల రోహియత్యిం 

సని అప్పుదు (పళయుంయ రజనీచరితో వగింతమని నిశ్చి 

యించుకొని శేయూర నాహూాంతం నుంచికొన్న హీతీ 

క ర్రిని రాయబాకింగం బంపె గరి నల్నియు వను ఫాలుని 

పంప్పె తన రాయఖారిల వెక్లైలి కడకు, త్రయ డి విభేతు 

నుగ నర్తింవు మనుదును, 

IOP 
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దిగతీరగూంక ను. 

PRUE [నాలాలు 

జ ఇల = 

1 a) bt మపింహునరును వశ ము సంభ జే ణను 

ఉందు నీసిపీం (6 డం డికి వాగానము చెసిన దుస్ట బుద్ది, గుల 

స్థాన కోటకు రజసీకొణవుల రాకనానుడి వి తెగ కూట 

యత్నమునకు థోన్సాటుల బొందించం దగుపాటిదిల? సంతి 
గిందుచు తన గదిని డాగీయున్న చెమపింబుని దెగుసం 

బిలిచి యాతని దాకోలు తం డికిం చెలిశివోయెననియు, నంది న 

తఘ్న నతనిని దిండి డాయుముంచ ననియు 'దెలివీ, త్ 

నూనిముకు కాపా టకై వాలు నూసీ పోరును అభ్గినయి? 

ఛుదు అధినయింపుౌ సచు పాటి పొవవి "వేడ్కొనియె 

(వేముప నుం దీసి ఇంతలో సళస్థుయ సమీపం, 

దుస్షుత ఏ సాలుమున ౩ 3 పీ? "యుచు సోన వ, గల్లు సం పను 

ద్యురయశ్చాము నాను లం శల UE ముసికీ చెతృపల్యే కారా 

దగ యంత చెప్పినో పీన, యతంపండుటం బి సి 

సంగ్గఐని గ కుం చెలుపునఏ భయను -బాసను నత 

స క గతో ఎ “చి ఫోయెనని చొంకుకు గాయ 
ముళు నగుపటి క్షనం (వీ ను “లంట కోన శోకా గాం 

మారన నైన . "స మ ంంంచుకు, దుష్ట గిన 

విశ కీ మెన్స్ ర (రుం బండి ఏని పూయు నిచ్చె 
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బ్ఞంతలో హీతకి రి రాజనకును, వనుపాలు(కు ౫౮ వల్లీ 

కీని రాయబారులై తమ నగరువకు, రాను, కోణ పాలక, రజనీ 

చరులు రాతికిగే నగరు విడిచి గుళన్లుని కోటకు వచ్చిరి, రాను 

కవు యింట నుందుకొన నయిష్టముతో | ఇచ్చట (క్రియ వ్ర 

తుయ తన స్ర[త్రపలాయనాది దుఃఖముల వి స్త రించిన మీండట, 
వా రిరువురు నతేసి మం లాలోచన నడిగి గుళళ్లుని కోటన 
పేణపషదందరలి శయనించి యుండగ శేయూరుయ నెలుషల కేచి 

యుండె రజపీచరి (పత్యు త్తే రంబునకై. ఆంత వఘపాలుయను 

వచ్చి చేర “శేయూరు. డతచిత్రో కయ్యము లాను నతని 

గొస్టె, వాయను మొజిలునె టై, కోటలోపలి వాకు నెలు 

పల వచ్చి విచారింవ నుదంతంబు. బెలినికాన్సి కోలప దంవ 

తులు కేయుూరుని బొండకొంప్యన 'బెట్టంచికి జగ్గీ౦ రాయ 

గారి మళ్ళి రానందునకు చింకించుచు రాజు రజసంం నగర 

నకు వచ్చి యాపె రబజనియండె నగరువదలి గతసా,.. కక్కి 
సోయినది విని. ఇక్కడికి వచ్చి చేరగా కేకు 66 దున్న 

నిలుకడకు న చ్చెరున్రం గోహముం బొంచె. అ త సప సే 

యుతు కోటవాంకీట bg వీలున గుళస్ధులప నట రాజ 

దర శనంబు జయం గూంతురు నట్లుంయ నిష్టము _తుం.3ట0 

చెల్ప రాజు మీంయమిగులను బళలాత్కారము సేయగ చారు 

"భేచి వచ్చిరి. అంత రాజు తనకు గర భవల్లి చేసిన దోసా 
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వను చెల్ప, రకు తండి నా నా శాసించుచు, నా తనికీ మరీ 

(భన్చత వచ్చిన చోనిని నూచించుచు గరళ యింటిశే తిరిగి 
ఫొనె. ఇటు సంవావించ్లు తటి గరళయు వచ్చి చేరె నవుడా ట్. వ 
కాత ల్వొలు నొకరిపై నొకరు పోటి చేయవు, సరిచారమం 

ల్ తరణిందు కొవ్షనిర్, అప్పును Ces నోర 

స, అవనూన, త్మ క్ పాసొదులచే నిజముగ చే వచ్చి స్ట వ) 

కానియె అప్పుడు అత్యంత దూరమైన గుఫాను కై 

అంకు నిలువ శక రడినీచరి కోణపాలకులు గరళవల్లీ 

గుళెన్గులు కోటలోనికి చెల్లి పొంకిలి బిగియించికి'న్సి "రాజు 

పక్ష మవలంబించిన గుళస్టుని కాజ్ఞా వించి, రాజనకురు 

నతని యోథులకును సత్కారము కేయుశే కూడదని చేసిసొ 

రాజదోవామునకు శిక్రీంచెద. మకరి, 4 య్యోపాషము | 

"రాజును అతని సంగడీండును ఆ ఖీకర వాతేవ న్హమున విశాల 

మైన గయాళున న న్లాడుచుండిరి, 

సీ 

అబ లో * 

తృతీయాంకము, 

"రొజు రాకమీ(దట లొండకొయ రన నుండి విడివింపం బక్షిన 
హితక్రీ క్రియ తుపానున వాట్టుటకుచు కొందతి యాఫు లమూ 
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లము వరంగి రాణికి, అమృతహృదయకు, ఈవ_ర్ర మాన 

ములశు పంపును. మజీయు పరంగీకుని యుపకొర (వయత్న 
ములను దెలిసి కొనును. రాజు ఆతుసానును పడరాని యిడు 

ములంబముచు ఉన్మత్త చి త్తముతో మనుస్న్యల చూజుచు 

భూతముల నభ్గినందించుచు, తనవెంటనే వచ్చుచున్న విదూ 

షకుసి వొతువు పలుకుల నాల కించుచుండు హితక్షీకి యాయన 

న్వ తకి వట్టి యా రుంధునుండి యాయన న్విడిపవీంపనొకో 

గ్ గుడినెలోనికిం గొంపోవును అందుండి యొక వెళ్టవాని 

కెపము దాల్మిన (పేమసింహుండు వీచ్చి పలుకులు (వేలుచు 

బయల్సడ చాణభణితుయ భూతమని పరు౫ శ్లెను 3 హితకీ లి 
రోసెను. రాజకని తాలత్సి్యికోతృముం డనుచు (పశ్నంబు 
కనెను, 

నడునుంత్రో ప్క్హు కోటలో (వీయ[వతుండు దస బర్ట్ని 

వలిచి లాను రాజ పవీపాతి కావున ఏమీ వచ్చినను రాజు 

నకు శుకూష చేయవలయు ననుచ్చు, వానికీని హొచ్చరిక 

వెస్తీ తాను రాజు నొద్దికి పోవునవుడుు తన సత్కారమును 

దాంవింప కోణపాలకునితో మాహ్లూడుచుందుమని పనిచెం 

(వసంగ వశమున తన కేదో కహాస్య ప్మతం బంటె ననియు 

దానిని బీరువన దాంచి యాన ట్లును వెల్లడి జేసె 
ఎ యి 
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పీ నన్నిటిని కీ కొణపాలకునకు నివేదించి తన యుర్దేశంబుల 

సాయ ౪ పాట తగి డిని దత్తను శయ నిర్ణయిం చె. 

విడూపకి, [వశియాంకక, (శేమనింహులు ఉన తతనో, 
aml జా 9 

న A త్ర లలి యింట (శో క నీక నృ నొ మ్యెంటం [ఒలు దుండ, పియవృతుంు నా 
కాళు గా ఆ జో అల ఖో రొ మ గాఢాంధ కారమునం గాగడాల పట్టక వచ్చి వారి నెల్ల నగ్ని, 

యాహాక శయా న్యా దులా యొక గూఢగ్భహంబునకు: గొం 

పోయి శనించె దీనిని రహస్యో తృరమును దొస్టబుద్ధి కొం 

పోయి కోణవాలరునకు సమక్నించె అత(శును అరేని ప 

యు స" స్థన నికీ ంఏ సమకళ్టి దుష్ట్రబుద్ధిని గారనింప నిగ్ణయిం 

చి] కండ రాజక హీంసింప నతని జ్యీన్లవు క్రికలు _ 

డక గాటయత్న మును కన్న గుళస్టు(కు క 

ముగ నొక తోరం స్విపఆళ హీరోకీ క్రి మున్నగు వారి సం 
మ ము మాల నగా బా సృరికిం బంవి వేసి అవు 

శ 
9 

(పేదుపింహపు ౧ చాసో లక్షి ద్దనోయె. 

4 
ష్ 

దబ" సివి ఏ2 ఆస * రమావలన ఓరంగివంశులు 
గి — 

దాడివచ్చీ SE? HER ర ' సంంతుణార్టన న సాద్యను.౦ 

అమెర. "ఏ sa న. గుళేనుని కం*నుం 
కూ [ళీ 

దోకివేయ ౧ -౨ద పంత మ లా, పంక్టివేసి కోట 

లోనికి రాం ; a NE a ఓ౦చి తేన కాలితే 



1? 

వాని యొక కంటిని నదిని (గుడ్జిచేసి, అడియుకు ఆతని లబ 

లబ వాఫోళను సహింప లేక, యందొక సేవకుం డడ్డగింప్క కోణ 

పాలకు డతనిపె డూసె, వాండును డూసీ వోరుచుండ రజనీ 

చరియు నొక వాలుతో నెనుకనుండి పాణి యా భృత్యుని 
వానించె. కాన, సీ క య్యమున నొక గాయము బడిన యూ 

కోణపాలు(డు నెత్తురు దొఆయగుచు కొంత తడవ్వమీంద నును 
రులం గోలుపోయె, మజుసటి కంటిని న్నా కోణవాలకుంప 

[కరముల (గుడ్డిపటిచె. 

చతు ర్థాంక ను, 

గయాళున నేట్టులు తన పరిభవంబుల భూపతి పరిభవం 
బులం బరిదేవించు చున్న (పేమసింహునికి మజీయొక మరం 

బును సందర్శింపనాయె. నయన దయాపహృతుండగు [వీయ 

(వళుండు నెత్తురు విడుచుచు నొక ముసలి కావు నడవీంప 
నెదుర్చజె; |చేమసింహుని తలంయచుం దన నాఢ్యముం 

దుష్టబుద్ధి చౌష్ట్య్రముం రూటుచు నఆచువాని జూచి తన్ను 

నతనికి వెల్లడి సేయలేక యున్న వానిని వెజ్టి నెంకటాయంగా 

చెజేంగి యతని! గుళస్థుయ లంచమిచ్చెదను ద్యారప్పి 

చేరువ సమ్ముదాగాధను పైని నొక కొండ చజీయకు కొం 

పొమ్మని యతని. (దోవ మాపి నేర్నజ చుకొన 
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లేణవాలక నిక్లిన్ల(గై దుష్టబుద్ధి గరళినల్లికి మ ఇ తి 
రుకుల వెల్లి త్రోవ నామె వలంవుకు సంపాదించుకొని, 
కును వదలి పెన వోజిలు తేజీని వలపు టుంగరెనుగా 

న సునుం బడసి తిరిగా మొుదటనుండియె గరళవల్లి రజని 

నకుల విత ఫ(చోహమనున సంబంధింపక యది విన్న ది మొదలు 

గాకి కృృతఘ్నతకు దుఃఖించుచున్న ధవళవర్ముడు గరళనళ్లికి 

- జబుపజేశయబు కీయ సేయ నా బిడ యతని శుంకునిం,, 
అన్తంసకువితు రణఖీరునిల భావించుటయె కాక్ యతని 
నమ్ము దూపణంబునుం చేసి (మ్రీహత్య నింద్యమని యూరో 

03 నన్న యతని స్స ్న ధీకి నూన యొకందు వచ్చి కోణ 

అరమరణంబును గళ సుని నే తాషహారంబుకు నివేదనంబు 

సె ఇది పన్న గరళవల్లి సంతపీంచుచు దుస్టబుద్ధి విధవరజనీ 

చాకలి సామీప్యతకు 'జంరించు ను? డన నుఖభంగము కొ 

కళ నుపాయంబు తల పోయు చుంగె, 

au 

పనీ 

జా 

చ్యారపురిని డంకు విక్షిదినున్న అమృతహృడయ హిత 

$ీ ర్రిచే [పళయాంతక జనకుని రాక యెటింి యాయనం దన 

యుండ రవ్చీంచ సర్వ (పయత్నంబు చేస. కాని చెల్ల చేళల 

నా రాజు ప్టువడకయుండే : చొటుక' వేళల లజ్జ యగ్గలికను 

గా, వట వనం జూడ గోసి, రమ నె ద్యుల దయ 
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మించి యాయనను క రుముర్చ నెంచి, తన రణసెటిలం 93 

యెట్టశేలకు నాయనను. పట్టుక రని. గిట్టమెన 

నొసం౫ గరళవల్లి చే చే దున్ఫబుద్ది కడ ను త్రీరముత్రో he J 

ఒడిన వనపాలుంశ (యక్క రజీ చరి యింట నాయనను గాన 

యతని నెదకిపట్టం ద్యకతపడుచున్న వాని, తం 

నాయక, ఉ ర్తరమును పగులంగొట్టనియక, యందలి సుద్దులు 

'దెలుసకయున్న వానివ్లేతి!్ ళాను' నొక యు త్సరోకును కస 

బుద్ధికిచ్చి, (తో సతో (రు గక కయ కనుంబడిన హా 

సంహరించిన బహుమ తిశె తీశ్వౌడ మనయ న్యా నొసల, 

అత్మహత్య శై (ప్రయత్నించిన గుళస్థుని (కేమసింహులి 
ఫలముల న్నిలివీ కొండచజీయ యని బొంక్క బోరగిల బశె 

నత(డును, చదును కావ్రననే హానియ.( బొందకుండె అ్యృు 

ఒక్కీంచుక దవ్వున వెళ్ళినట్టు నటించి యాం. ష్ 

ముండు తన గొంతును మాద్చళ ని, సము[దరీరంబరి యాత 

నికి నమకము కాలిపి అంతటి మెక్తునుండ యతని పకన 

ఫురికొల్సిన ది వీరాచంణా యగునవియు, ఆత డు వకూ 

లోతున దుమికీయు నెక హోనియ.6 జెండమి యతని శాలీంటి 

దేవతల యను గ్రహ జన్యమౌ నద్భుతంబె యనియు బోధ 6 

నుం దట్టి వాషషయత్నము ఘులను శజయక వూరుటదొ లా 

ధ్ 
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మాక్షమనియు నుపడేశించి యతని భ క్రి కుమా యుక్తనిం 
జే 

అత్తిజ నెతరాజు అడవి వువ్వుల నలంకరించుక యదు 

రడ (పముంయ జ జాలని మనను కర; (వీయ[వతుండు గొంతు 

నానవాలు పర్రి గుండెలు జల్లుమన నదరిపడి కరుణాయుత 

భక క లో శాజినా స _స్త్వముం ముద్దిడం గో; నంత రాజును 

వెటేలో విచేకముతో (ద్రన్యవంతుల పావీ ీష్టిశనము నుప 

సించె, జనన కాలపు శికురోడన మును వివరణంబు చేసె; ల, 

దనున వనుపాలుయ కనుబడి గుళస్థుని సంహరింప నుద్యుక్తుం 
డిగుటయు రౌ వేసనుం దాల్బ్చీయున్న (సేనుసీంహు(డు వాని 

వొకించియు వినకుంట జూచి వాలుకూని పోరి శంపె; 

ఎతేని జేబుల నెతేకగ గరళరజనికల నలంవుజాబులు చేరీ 
ళడె అందలి గరళాంబ జాబు స్వకీయ భర్త హత్యకు 

గష్ట బుద్ది (రంప జూచి, యా కూట (పయోగంబను ధవళ 

వరు నకు చెటపటిన నిగయించె, 

ఇంళలో నచటి కరుదెంచిన యొక నుజనువేతం బు 
నడిన (గ్విళశయు(కు అమృత గుడారమునకు తేడ, నచ్చట 
నూ _ 'పాయంబులచే చరకునిశో నతే(డు వునః స్వస్థతం 7 గాంచి 
తన (వేయ వ్యులికం గుజుతీంప శే క్యండాయి. 

“AF 
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సపంచమూంక ము. 

ఈ నమమ దుష్టబుద్ధి రజనీచరి దందుల నడవుచు ద్వా 

వురి చేర? రజనియు వాని యండం జేరి తన్నే వలయు 

మనియె; నప్పుడే గరళధవళులుం డాయగ, మ రజసిని 

మత్సరించె, క. ధర్మ య్యుములం దప్ప దాను పూని 

కొనమిని ద్యోతకంబు చేశా. పిదప ర జనీదుష్టలు గరళను 

రమ్మని విలువ, నదన6 జూచి (పేముండు నాకడ వచ్చి ధవళు 

నకు పెని యుత్తరముల నప్ప!౦చి అందలి మాటల నూరిత 

పజస యుద్ధాంతమునం చా సిగ్గు డగునని వాకుచ్చి పోయె. 

వీదప దుష బుద్ధియు ధవళుని పనికి యేకాంతమున నా 

యక్క జెళ్లెం డత్రో నెట్లు మెలంగుటయని నిక్టయించుకో నియెః 

అటుపై ఇరు దంకులు పోర, దుష్టబుద్ధి పర్మాశమమున పరం 

గులు ఓడి పోవ, నమృతనాదయ సళయాంతకులు 

వానికి చెటకొండాయికి , వారి నొక దళవాయి కవ్చగించి 

చెజయందు వారిం జంవువమని యధికారయు నిచ్చె ధన 

భు(డు దుష్టునిం బిలిచి యా యిద్దజీం దన కప్పగిం దమనియె ) 

వీరిరువురు"! నిట్లు. గలహీంపల, సళళ రజనులు దుష్షునిమీంది 

(నీమత్రో మత రించికి అంత రజసీచరి దుస్టబుద్ధిని ॥ గవళ 

న ర తో ద్వంద్వ యుస్థంబునకు బుకికాల్సె; శావయు మజ 

భో 



లల 

దిలి యశీస్టనును సహేతుకముగ నడ్డగించె అవుకు ర౭నిచరి 
తనకు చెవులని "మొజిలిడ, నానల( బంపంబడె, కాహాళములు 

(మోసే మువమ్మాణులు ; మూండవ (_మోంతన (పేమసింహుయడు 

ధవళవర్ముని పమమున దుష్టబుద్ధిశో ద్వంద్వంబునకుం బూను 
కొని వానిని బడంగొక్తై, నరళవల్లి అజ్ఞాతునితో ద్యంద్వంబు 
మత సాంప్రదాయము చొప్పున  స్యాయనుకౌదని వాదించు 

టయ్యు ధవళవర్మి యామె యుత్త రముతో నామె నోటిని మూ 

యి౦చె. దున్టబుద్ధియం (_బాణావసానమున నీపక్కారణ్య 

పరుండ, | చేమసీంహుని కీమనుం బడసి తన యిద్దజీ చెటు 

కాండ విడివించి రన్నీంస నాఢనంబు చెప్పె; కొని యంత 

మునుపె అమ్మతహృదయ ఉజీని( జనియె, అమెను చంపిన 

భూతకుని (పయాంతేకుడు పొడిచి చంపి, [వీయ వు తిక కలే 

బరమును దండలం డెచ్చి ధవళాదుల యెదుట నంగలాగ్చె. 

నడిమిని గరళనల్లియు మానభంగమున భగ్నాశ యె గరళింబుం 

(చావిి రబినీచరిం గరళ౦బుం (దావ్ం ఏనది వెల్లడి శేయుదుం 

ఇెద్ద నిదుర న్న తమిళ 

శీమనింహుయు తన వెజ్ వెకటాయ చరిత్రమును 

ముగించి [వీయ[ వతుని చరిత్రమును కించి హితకీ రి సమాగ 

మంఇను నాతని మూర్చను నర్గింశుచుండ, హీత్ర కీ రియ 



లకి 

పచ్చటి కేగెంచ; అవ్రడె పరిచరులు లెచ్చికి రజనీచం గరళ 

వల్లీ క్ర లేఒజరంబుల ; హితిశీ రి య చ్చెరువు పకుచుండలయగ, వెం 

టనే వచ్చెం (ఒళయాంతక “రాజును అమృతహృదయ ఫస 

మును సందిట మోయుచు 3 ఇదియె నా (పళయాంతంఒని 

హీత్రకీ ర్మియు నఆచుచుం దన యొడయునికి తన్ను నివేదించు 

కొనుచు మోశరించె. రాజును హితకీర్తి నానవాలు పట్ట, 

సీతయ శేయూరినిః [బ సృవించె, కేయూరిని రాజు శ్లాఫింప, 
సతంే తానని హితక్షీర్తి విన్నవింపను, రాజును చిత్తము తత్త 

ఉంచి అమృత సృాదయను( జూవుచుం బిలచుచు నేలను నలె, 

్రంతళో దుష్టబుద్ధియొక్క- మరణ వాగర్తయు నచ్చె; హీత 

క్రీర్రియు తన నాథుని పిలువున కొడంబడె. కట్టులు పళ 

యాంతేక రాజుని యంతము సమస్త విధముల |ప్రళయాంత 

పిందె యామె. 
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అత్యంత నివుణులకుకు దచోవనాహిత్వం బకిదు క 4 -బు. 

మేమో గంభక్షర్తిల రంగమున (ప న్మపవేశము చేయ. న్నా 
రోను. దోషములు పెక్కు-లే యా౭డవచ్చు ; గాని దర్మో 

నగ మా యావచ క్వీని నిందు విన యోగంచితిమి. స్తవము 

ఛాపను తెనులపపఆిచుట యందలి ,కసమున్ను పేక్సిల 1 
పుటి కవి సార్వభౌముని య వాయముల న్మియించి భోః 

చుటందలి (శమమును, (ద్రవ్యశ్యూశతం ముదనాలయనామి 

(గుల కొణంతవలసి (శమకును భించుచు చేనీన ఈ [వమా 

ద్యమములోని దోషనులకు రహశ్యో త్త రమువనం చెలునత్రు 

గుణములకు షత్రికలం [బక ంచు కృతివిమర్శకులు కు 

రృకలును, ఇంకమీందు మేను [5 స 'ఎపంబోవు నూ UE 

ములకు దోప,వారకులును గుణహూం రులును అగుట మెాః 

ఈ మొదటిగంధవు వ్మికయంబ 1కు నహాయభూత్సలై మా 
సదు ్దేశంబులకు (పోత్సాహకలును పోషకులు నయ్యెదరు 

వారువారు చేయగల వాజనోదవ్యాది సహాయక కు 
దగిన రీతిని సర్వేశ్వరుండు మా చదువరులకు ఇహ, “ సు 

(వదాయకుం డగునుగాక ! 

స్రరశవాకొము 7. ప మి యా 
షి 

త We * . 

పంగ వకు,” బీ 
on చ్ 



శు డ్జిపత్రము 

వ్రత భో సాధు. వుట శ | సాధు 
స el పను న. ప 

2 | 14| Smyavarajana | 18 | 19 వారును 

థి 8 నున 14 16 కొయ్యనుండి 

7 6 | రానులగు 15 7? రుంరు [కని 

9 | 10] వజచె 29 | 14 కరాసింబొడిచి 

క్షే] కీ] వేట [డు 24 | 19 5020 

౨| ౪ | విధినదుర్పన్ను. ౨ | ౬ | దోంతెంవ 

ళల ౬ దాఘీష్థ కి౧| ఇ అది 

” | 2౧2 | యూవీరి 11 ౭ బిడ్ణ 

౧౩ | ౧ (భోచుత "ox జోన్యవు 

౧ళ | ౧౪| సుబ 33 | ox విశ్వ సృ(ఇ్వాసీీ 
౧౫, ౧౫) దోంళెంచు 34| ౨ చెవుల 

» | ౧2 | (మభో 3౬|| ౨| భోజన 

౧౮ | ౪ |స్ట్థానమునకు(ము ౫ | ౭ | పాసలగించుకొని 
శిర | ౧౪ మురివేతి కంకోణ|। 1, | ౧౦| చేశమునకు 

౨౩ | $ | చేవతవు 32, ౪ | నుంచుకొను 

శివి శి, యను 8 ౧ ఖావందు 

తళ | ౧, చదువుదున్న | 9౯|| ౬ | నిష్య9మించు 



వుట శ సాధు ప త్త! నాథు 
gl. | 

క! ( “బాసంి ఇగ | శ | దొలణగిందు 

౫ | ౧౦ | అదిగో ౬౨|| ౭ | గావాస 
ఈ, ౧౫) అస్షికి , ౫ | ౧౩ | గారణ 
%3 ౭ | గొంతకు |» | ౧౬ | ళును 

౬ (ప్రవేళము, దుష్టబుద్ధి సూర౦రాజు ఆశని సంధింది ౩ 

| ౧||పోచుత రతా | ౧౪ | మణీ 
ఒగ| ౪|| (వబుద్ల గి ౯ బొంత 

89|| ౨౦ నేను” ౯౩|| ౧౫|| బండ 

| ౧౨ | నెటుంగ | ౬ రోగిక్టి, 

రక |శా౯ | బొండ ౧౦౧| ౪|| నీవేమియు 

గ" | ౧౨|| దేవర - ౫» | ౧౦| చేసీ 

రా ఈ; [వీయ ౧౦౨ | ౧౬ | తోగేలు 

ఛాక్స్ 8 | అనుదానిని ౧౦౩ | ౯|| బతిమాలి 

౪ | ౧౪| జేర్చ ౧౧౩ | | చెండుక 

ర౭ శ దా౭డ్య 19 ఛ| తోండేలు 

రర! ౬ | బతిమాలి ౧౧౬ | ౧౩ | దరద 

' 19 | ౧౦ | బొండ ౧౧౭ | ౧౯ | సీయనిది 



గ్రా సాధు. సాధు. ట్ర న్ 
వ శ 

| శ 

౧౨౪ ౯ ఒతిమాలెద లః ౧౫ "రౌజన్యుంయ 

౧ నిర్షయార్యుంయూ | ౧౭౯| ౧౦ యాకసమువ 

౧౯ | చిల్లుల ల్ ౧౧ | నున్వీళ్లూర 
ళు | ళా 

3౮ ౧౪ | “వైం! నక ౧౮౨ | ౧౩ | శిఖరము 

SEE ౭! బతిమాలి |౧53౩| 3 గర్విక్ట 

“ని 1 ౧౦ | దూను నా ౨ గాను 

We | 3 (ద్రోహి ౧౯౬| ౨|| చెజసొాలయు 

a¥o | ౧6౬ వెండుక ౩౧౦ 3 (పళి యాంతునకు 

౧¥౯ | ౧ | నేమేమి శ౧౧| ౧| [పళయాంతకు. 

౧౨ ౬; ఏయడీ దడ 

౧౫౨ 708 ౨ఈ| ౭| మోవీనాండవో 

)౬ళ | ౬ జ్ఞానమును 

వచన ఇనుము ;నూం=నూ,” (పవి (వుంవు,” “పూ 

వూ *నే-సేల యభదత ఇందు అచ్చటచ్చట శానంబకు. 

గొలశ్ మోవస్ట నుండు వూ ముదణాయంతవు ఈ వ్యాకరణ 
స కళ హ్రారోక అద్ర్యైతబుద్ధిబోలె పారికులు పాటిం 

పాగా 



అమృతహృదయ 

(కేక) 

వళరుళాంతక రాజు. 

=-్థిబ్టిం- 
(ప్కఢ మా నూ౦కము, 

—— 

పృథమరంగము ప్రో యాంతకుని నగరు. 

(హైలీ ప్రీయక్రతుంక్క దష్ట్రబుద్ధి ప్రజేవింకురు ] 

హీతీ..నే చెంవితి రాజని కధిక[వియునిగ్యా థన. చర 

కోణపాలకుఎ కంటెను. 

(ప్రయ.._ఎప్పుకు నట్టులే తోంచుచుండే మనలకుం గా“ 

యివుడీ నీమపంపకను న, న్విజ్లో నే వభువును హెచ్చు : 

జూజెనో కానరాదు; పంచినభాగముల జంతనూ ఫం, 

జూచినా నొండొంటికీ నించకయు శదడము తోచి. 

గత ___ఇయ్యితం'స మీ కువూర్వుముళచా జనం ? 



ke అమృళహృదడదయ [అంశము 1. 

చియక్షరని పోవణమేమ్మో బాబ్బు నా భారముగా నం 

చున్నది షచి వుట్టకను నొవ్వుకొన “ఫిక్కుమాబులు 

లశ్జించిలనంచి ఇటీవల నుక్కెకింనాండ, శొని, చేవ, 

విధివతుత న్ను(డు వ్యుతుం డొకంయకలండ నాకు వీనికణ్నీ 
సీమాంమి మివత్త రము పెద్దవా బు, ఆయిన కన యురి 

వెనూసృదు౦దు కాడు ఏ నాగణనంబన , ఈ తుంటరి విలు 

వినిశేరంటము' నీ శేల్చపె దిట్టగడై దుమికివచ్చెంగాన్ని వీని 
లల్లి ఉహుకూపవలతి, ఈ 'కభవర్యు నెటుంగుదునొ 

దుష్టబుద్ధి ! 

దుష్ట----ఎబుంగ ను, ముహావభో, 

(పయ..--మన శకెంటు మండలాధిపతి ఇకను జ _పీనుంచు 

భొన్నీయనను, నా న్నేహిత్యాగగణ్యుడు నమీ, 
దుష్ట --అసద్దాసో ఒహంబులు, (ఫభువులవాకికి, 

హీత నా (శేనూస్పదుండవ్చు నీతోటి పరిశయమును బల 
పజచుళనవలను, 

రుష్ట--అయ్యా! అ౦శున కరు ౦కు గాం (బయత్ని౦చెద, 

(వ్రియ...తొమ్మిదివత, ఎరములా మె, నిత,డు చేశాంతరసంచా 

రియె; తీదగ నూరుంబౌసి వెళ్లవలనీనవాండేను, రాజు 
గారు వేంచేయచున్నార్తు, 



ణ్ ns శ Er wigs 1, క్ 

వ 

ఖా. ళా _కృంగనాటమూ శ వై i స 

[వ్రశయాంకకుం వహ కాంగా త్రయ, భశళవశండు, 
గక, 

శ 

r 
tg 

శ 

ml 

సజనీచ3 అమృతవ్చాదయ, ౩ న్. ప్రుచేవంతుకు ] 

ఫవకంగి వళ ఖండ పభ భుక్రలనుపచరిం చుము (వీయ [న 

య..___ఛిత్తము, చేవర, (నిశ్చ 9మించును.) 

భ్ __నసమం గతము వెల్లడిపణచెదము మా యంతరంగన్ని 

యమున్సు ఆం దిమ్సు అదిగో నా పటమును, తన 

మూూడుభ్రాగములం నూ మారాష ష్రముక్, నుటి 

యు నూ దృడ్డవిక్నృయ మును, ఈ ముదిమిని మావలనం 

దొలగించుకోందమని స మగ్గవిభారమఃల రాజ కార్యము 

లశు పిఏని నివ్నెవీం చెదము ౨ యొవనభుజములపై అబు 

మేమును భారవిముక లె మరణవుబెన: (వాంకము మె 

మెల్ల XK, మాయల్లు, డ్, రోణబాలక్, ఓయి తత్తుల్యు, వౌ 

నల్లుడ, ధవళవక్నుడ, ఈ ఘంటకం [బకటింప దృఢనిక్చిత. 

లము, నరునన మా న తీకల (స్ర్రీభనములి నడియెదూ' 

మాము ఇవు వారించుట కిం ముం డెంతయు కలహము) 

ల్పుట్టవండ( (౯. రాజకుమారులు, సరంగివరఖండులు 

మా కనిష్థ్రవు తికా ప్రేమై బలు (వత్యర్థులు, నీ డ్రినినాలి 
మన సభయంకు తేమ కామయా[తల నిలి దినారలు , వా 

అ నిచ్చట, (బత్యుత్తరం వె, తెల్ను(డు నాకు నా 
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తనయలార,_ ఇహ్వుజే పరిత్యజింప నోద్యు కలము ఈ 

రాజాగికారము, న్నీ రాష్ట్ర ప్రస్యామ్యము, సీ యుద్యోగ వు 

నమస్సచింతలంగాన. మీలో నెవరితో జెప్పదము మన్ను ల 
ఆత గ 

నత్యంతమ"( (బీమించున డని? అంతట నీసివు నీతికి 

సదృశమొ యోగ్యతం గైకొని నూ యొ దార్యమున 0 

(చాఘీస్టముం గావించెదము. గరళవల్లీ, మజ్జ్యీష్టవు లిక, 

పలుకును మొదటను, 

౬ భోఒయ్య, నా (ముడి యెట్టద, మూట లక్లనికౌదు 

మన్గనోగ తము, డెల్ప ఈ నేతఏతు ణముకంకొన్సు పీతుణ 

విషయమా దిగంతరవుకంళకెను, దిగంతరమున వివా 

గరంపనా స్వేష కంశకును హెచ్చుగళ వించైద మిమ్మును ; 

వింతనో నిలుననో యన్ స్ చేనికంటును , సిరి, 

సంపద, య్య రారోగ్యము రూ పము, మానము, | సాణము 

కంచును |కేమించెద, నెచ్చట నెప్పుడు గెతండి నేచిన్న 

ఇంతటి దీలితో (కేమించెనో,ో వ బిడ్డ్ణయం జేతం డి 

యెంతటి శేమనుం జూసెనో యంతటిశీమతో, నా 

(వమనుం జెల్స్బ€క యూంవిరి బలముడి గె, నాలుక కదల 

జదాయ ; ఈ యుపమల శేత విశవదముగాగల యంతకంకు 

నత్యధికముగ మిమును. (మిం చెద, 



కగపము 1] వప్రళదయాంతక రా జు, నీ 

అవృః --- ౩:౯) కంశేమిచేయ నమత వృాదయ * చీవుం 

చుట, మజీ యూరకుండుట, 

(వళ ఇ ల్లిడిగో నీ యెల్లలికంత, ఈ గీంత మొండలు కొనిఈ 
గ్షీ.తదనకోను ఈ భాయాసన్ఫెత గాఢారణ్యులతో, నీవా 

ఫలవంతములగు విశాలసమ?ఖాములతో, సమృ న బ్రగుతో 

వీస్తర్ణమగు నీ శేచార సాంతమ.లతో సహితము, నిన్న 

రాశిగంజేశికను  నీకుళు ధివళనర్యనకు నుగయిందు 

సంతలి కీయ్య ఏ శా శ్వితభోన్య ముఖ్య వమిచెప్వునో 

మా ద్వితీయను త్రిక, మా | ప్రియతమ రజనిక, కిణవాలక 
నభ? వచింవ్రుము, 

రజ _వేయనేలు నాయన? నేనును అప్బ్పయం బోసిన 

పోశతలోని లోహమే కొన్చన నన్నాను నావిడ మదింపు 

చొప్పుననే మదించకొందు. సత్యము నరసిన, నాచెంది 

మున న్నెలకొన్న యా (శీమము బలువిజే యాయమ 

యుడహాకించె, కాని, భీేదమేవను వించక కొబంక 

నడియె నక్కా య; ఎ ట్ల సత్యేన వ్రు నిం దియ| గామ 

మంతటికిని విష యములగు సముస్నయితరనుఖములరు శు 

శత్రురాలిగ నన్ను (కటించుకొనివెద, గాక్రన 
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_వీప్షలగు డేన నరనారి (బేమిందుటకె౦ నుటి శేనిదుం 

ద అనం" లవ లేశకముకు నెబుంగని దానవు, 

అమ, (తేనలో) అ్లెన, బీద యమ ృతహృదియ ! అయి 

ప్పటికిని బీదరాఓీని కాను, వీలన(గ్క నాదు. చీనుము 

నా నాలుకకంకు నతినుగాగ మేను, 

(పళ అద్దిర ! నీకును నీ సంతతికి శాశంతసి సిలియయ్యెకు 

మూ శుభశాష్ట్రమం ద్రీ శ్రీక్య-లకృతీయము గరళక భాగ 

మున కిది నెనుదీయదు వైశాల్యమున, సస్యసమృద్ధిని, 

సాందర్యమందు (గాని, మట్ మా యానంచవూ, కని 

ఫ్టను లఘిస్టనెనను ; బేవితే లేనలువుకై పరింగి దొమీలు 

శ్వరఖండవుక్షీరముం జిగీవ తోం ఇనంగుచున్న వో, ఆనీవే 

మన;గలవు చెందుట క్రై నీయప్పలకన్నను హెచ్చుధనాధ్య 
నుగు మజీయొక తృ నీయమ.౯? నడువుము, 

అమృ.----వమియు లేదు, మహాప్రభో, 

(వళి--ఏమియు "లేదూ ! 

అమృ...--వమియు లేదు, 

(వళి వీమికేపుగ.  వ్రీమింయ శేకఫోనను, నడువుము 

నురలళు, 



ఇళయ] శృుళయాంతక రాజు, - 
జూ 

అచ్చు.---ఎంతటి నిర్వా గంరాలకు, నా గుంక్రియు న్నా నో 

కుబికించ లేనిచానిని; మహ కళ నభువ్వలం జేమించుజా ను 

స్వధర్యువు మేరకు ; ; హెచ్చు లేడు, తగ్గునులేదు, 

'షళిఎప్రైెటూ, అమ్యత్హ్య డయా! దిద్ధికొము స 

నొకించుక్ క్క లేవవ్యో నీ భోగ్యముల కక్లము ఏ వచ్చెడి 

ఎవ మంచిది మ్ పభో, తమరు నళ్నుం గిన్సా రు, 

ఇంఛినారు, (శేవిర్షనిశాను నేనును ఆ బుణముల డ్ర్! ] 

కొనిదయెద అత్యుచితికితిళ ఇనివినియేద, బక్స్మా ది. 

పదము. బూజించెద నా యప్ప కేల మగల 5 ఉవింగరు 

నింఫార మిమ్మునే (బేనించుట నిబద్దిమైన? భాగ్య చని న 

నేం జెంక్లియాశిన, నా (్రీత్యభిజ్ఞనం. జేకొను నౌ" 

మిట్రి నా భ్రక్తీని సగంబునకుం బాతు డగ్కు నా శగో 

సగమును, శేవలో సగమున౦ భాన్హాను నిక్కము. సెం 

యాడను నా యక్క లంబలై, తండ్రినే యే శెషనుం (2 

మింషవలస్లీన , 

(పశ కయిశే దీనితో నీ సృాడయముం గమింమునా " 
అమ... సత్యము, మహా పభో, 

(డళీరంత లే భాయమ్ము నింత టయోమయమునా॥ 

ఆమృ,.-.-కంత శ్రే(బాయము, నింతటి సత్యను 
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రో కౌ వమ్ము లే నీ సత్యమే, మజీయుండుత నీ ధక 

ము వలన విదిగో నా శపథము ఆ చండాంళు9 (పచండ 

తొనాశీ, వయ్యూవ ధీకఘుని రాహాఖామహీమము లా న 

తీ, మనము మనుటయు చనుటయు నే [౫గహమ.ల 

(వఫావమో యా | ప్రావమంతటిసాక్షీ(, నిదిగో పరిత్య 
జంచికి నా పిత్ఫవాత్సల్యత యంత టి, (న క్రసామీష్యత 

సంఒంధములంతట్రిక, మతీ నా డెందమునకు న్నాకును 

బాడి నవ్యమై దివుభావింశద సీ తణమునుండి యాన 

ఢ,నిము౯ , ఘోరర్ ప్రతిది భళుండను (కూర రాతునుం 

ఎను, త్రుధితస్యోదరమున.( బూరింపను స్య్వోదరజన్యు 

లశే కోసీ కూరలు వండు (క వ్యాదుయ, న్నో పూర్వము 

గుత్సు తిక్క నినుంబలె నా సామీష్యముం బొంబెడు కని 

కరము నంజెము్కు ఆపద న్ని వారింపంబకు, 

నర | పనాదము మహా పభ. 

(2 ఊరికో, హీతక్తీర్తి' అడ్డకుమోయి తెక్క-చిల నుం 

చాని యొక్కె-జకును నక్షిమీని, దీవి ఇంతయ నంలిం 

జెంచితి మణీ యెంచితి నువ్విళ్లారంగ దీని హితపోషణ 
మున నా ముదుసలితనంబషను ఇెవుడిం గడ్దంవను, అవత 

లికి! నా భూవునం బడకుము ! శ్ర జనకవ్యా క్ష యముం 



రుగమ 1] త్ర ళయాంతకరా జు జా 

నియం దుం డూడందీయు నంత నిక్క ముగ నా శవగరము 

శాంతినొసంగుత నాకు! పరంగీశ్వరుం బిలువుము; ఎవరు 

కొడలుట? వరఖండునిం బిలువ్రరు. కోణపధవళుల, నాజంట 

కూతుల భూములతో, ఈ మూండవవాలినిం బంచికొందు 

నివ్య,-షటత యవి యది చీరను గర్వము దానికి. 

'ఇెండిలిసేయత ! మీ యిద్దజ్నిం గలిపి (పతిష్టింశద నా 

యధికారమున, నా య॥ గణ్యత, (నాజబ్బందముం బక 

చేషిందు సమస్తనైభనాడంఒరంబ.ల. మేమోయన, మాస 

మువంతుంగ శత యోధులుమ్మాతము యువ? త్రోవ ర లు 

చశీవింషయగ, నావర్తనమున మీ గృహముల వానముంచజే'స 

దము. ఇంతమా తము నింక మాయందుంచుకొ నియెదక -, 

నాణకువేరుకు తచ్చిహ్నములగు వీరుదుల యాన? 

నిటి; నీమను'నేలుట, పకున్షలబట్టుటు శక్తి స 

యన్నీ టి జరుగుబాటు వ, ముద్దుటల్ల ల, మీవిమయైయుంకుత 

దీని డిటవువణపము, కందం డీ కికీటముం మీ రం బం 

కొను. (కిరీటము నిచ్చును.) 

వాలే. రాజన్య (వళయమతీశ్వర, మిమ్ముల నిరతము నాజే- 

డుగ గారవించినొండన్వు నా తండికింబలె "న య్యము 
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సూవినాండనుు నా యనుంగునాధునగ ననుసకించినాః 

డను, నా పా టి పావుగ నాజపనులం దలంచినాండము, - 

(ఫళ...--వింటీని వంచి యల్లీయ నీడ్చియ నైనది, అవ్వు వేటున 0 

దొలంసకు, 

హ్ ---జియ్యామ్ము ఫకుటయే మేలగు, దొని నులికీ నా 

యో గుండియలో డిగనాటంగ ఏ హీతకీ కి యవిసీతుంకు 
కాదగ్కు (ప్రళయమతికి మరి భ్రస్టత వచ్చిన, ప 

శేయల(లవోయి ముసలి బడుశా? ధర్మువు పలుకుటకు 
జడ్డియునవి యెంచెదనా, (పథత్యము యిచ్చకంబులకు 

లాంగుచుంక(ంగ ? స్పష్ట వచనంబునకు గణ్యత బ్యముు 

రాజ గాంక్లీర్యము మార్భ మునకు బడుదుంగంగ. నీ 

యాను (లిక్సి చేయుము, దీర్గాలో చనా పరుండవై ఈ 

వీశాచవు తొందర నాంవు సేయును, ఉ త్సరవావి నయ్యెద 

నా యుకురుత్రో నాయీ న్యియమునకు, నీ కనిక 
స్వ తికానుశి అధమురాలుగాడని నికు (బేమింయట 

యందు; మజియు నవ్వారు కక సాకయులుంగారు, ఎవరి 

మంకభావ ణము శూన్యతం "ఘామీంవదో, 

(వళ,ాహిశుండవోయి, జీవము వలసిన భాభింవు మింతట, 



“యమ 1] పృళయాంతకశాజు, ౧౧ 

హీత.నాజీనము నెన్నందు సంచ లేదు, కుదువయే యనక, 
నీ శత్రుల మార్కొనం బంచెమై యొడ్డను ; భయమునం 

బకశు దాని గోలుపోవను నీ శ్నెమమే నిమి గ్షమే 

గా౦విన్మ 

పళ్ళ-_--తొల.గుము ఎదుటను ! 

త కన్ను ౦చి చూడుము (పళీయ, డ; ఎప్పుడు నన్నుండ 

నిము శీ కంటికీ బెల్లం గుజయె, 

(వశ ఆాావిదిగో, జగ చ్చమీవు చూడ, 

హీత ఇదిగో, జగచ్చక్షున్ర మూడగ, రాజ, నీవేల్చుల 

యెదుట వ్యర్థము శసధము. జేసెదు, 

(పళ ా ఓర్కియా శ్రిత! దురార్తుఃడ! (కిరచాలము స్రశిలు వై దును ) 

ధిన -కోణ __మంగళమూ ర్త శమింవ్రయ, 

పత్ర కానిమ్ము ! చంప్రము సీనైద్యాని, మజి కట్టణము 
నొసంగుము నీ దష్ట వ్యాధికి, నీ యాజ్ఞ నం మరలిం 

పము: లేచా, మొజిలు వెట్టి బొబ్బరింప నా కంఠము 

నకు శక్తి యున్నంతవజకును, శత కడం జఇెట్టయని 

యార్యక నూనను 

(వళ,...వినరోయి మాట్క ధర రృ భ్రవ్హడ! సీ రాజవిభేయ 
తవ నృగించక, విను నా నసాన్చను ! మమ్ముల (వత ] ంగులం 



౧౨ అమృతహృడయ [అంకము 1, 

జేయ యత్నించితి కావున, ఇందాశ మేమెప్పుడుః 

జగించని కీరీని, అతి! కమించిన గర్వంబ తో వూ డ0డ 

నంబునకును వూ యధికారమునకు నష్టముం బక్షితివి 

కావున, CR a 1 నూ నె నై జము నా స్థానముం 

న జాలమికొ మా ప్రభత్వము సూర్జితపబిచుచు, 

న్నీ కీ శీక్షచు విఫంచెాదము, ఐదు £నములు నీ క్రిగ్చ 

దము, అయిత మగటకు, నీ లోకవు బాధల న్నిను నీవు 

కాచి కొనుటక్లై , నుతీ యాజవదినమున మా రాజ్య 

మునుంకి నీ యసనహ్యవుమూూక్జినిం జెడ మోము బెట్టు 

ము; మజటి యటుమీ:దను పదియవ డినమిన ని ఖహొ 

ముత కళ్లేబరోము మా భూములం బోడకట్టన నాని 

ము! మె నీదు మరణము, లేచి పో! దివస్పతి  సాక్యుము, 

క య్యా కు (బతికారము దొరకదు 

హత ___నుఖముం ఒడయసను, రాజూ మజీనీ సట్టస సై 

పెను కావున స గతం తత చేళాంతరము( పమ; ఖక్వీా 

పర కీదియె యుశికీప ట్లాయె. (ఆనృక హృదయకు ) 

వేల్పు నిను. దమయండ- శేర్చుత్స కన్య కారత్నమ, 

న్యాయము ఇంచి, బలు సత్యముం బళ్ కితివేయమ ! 

(రజనీ గరళలక్ర్రృు మణి మీ యతిశయ వచనముల 
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న్నీ నడతలు బుజువుశేయత ; మీ క్రియభాన+ 
ము నృత్ఫ్సలములు వ్రుత. ఇట్టుల హీశ్రక రయ 
నో రాజన్యుల, మీ ఇెలవుల నొంచెడి ) మజీయిక. సూ 

తన బేశమందు. దన పూర్వ వవర్తనము నాచరిం ఇదు 
(నిష్క్ర్రిమిచు,) 

(వాక్యఘాోషము సీయమ్ర తంండు తీసు బ్ర నేశిందును, 

తోడ్కొని సువ ర కుణ్బ_పకుల, నుపవముల హీర. ) 

(నియ కిడిగో ప పరంగీశ్వర వ వరఖండుల్కు మహా పభో, 

[నళ వరఖంక్షప్రు నీమంకుండ, మొదట నిన్ను బలుక 

ించెదము, మా క్లొమకతకై యీ భూపతితోం బోటి 

కొని వచ్చినాండవ్రు వీమి కోరును నధమము అఆపెళో 
న్లీభనముగ, ఎంతకు. దగ్గిన నీదు కామమయా[త్రలుం 
సాలింతువు * 

శుల్క మ పోరాట రాజేశ్వరా, (వభువులనారు (సస్తా 

నించిన చానికన్న6 'బె్చునకాళించను ; థమరుకు ఆంత 

టికి. దక్కువంగ నొనంగ నెరిచరు, 

(సళ --బహుస్టునుండౌ వరఖందండ, ఆపె మా పెం 
టీకి నన్నవుడ్కు మేముకు అఫెపైనట్టులే యుం 
టిమి, కొని (వకృతము అపె విలువ తక్కు-వపడి మెను, 

అయ్య, అడిగో నున్న దావిడ : అయ్యల్నమౌ చూవ్చ 
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జిక్సలు న్నాకు గాసిది శేరమె యయిన, ఏలన నేం 

జలం జికీర్ణు ౦దు నడి ముంముందు సేయయుదుం గా 

నూటల మూ ల్విష్పనేర---తాము సభవారికిం “చలి 

యః జెప్పుదురని వీడియు చౌప్ట వన కలంక్రము కౌదని, 

మజియే మశినత కాదళి యే యగారన చరితము 

కాదని, కతతున క కనా మం నానలన నవ 

హరించిన హేతువు; మజీ యెయ్య! శే లేసిదో నామెడ, 

చేని శేమియె నామెడ హెచ్చిన కలిమి యమయ్యెనో 

యందున శేయని యది యమన" విడనాడక బినూలెక్షి 

కోనుమూపున్కు నామేడ శేద నే సంతేసించు నికు 

నాలుకయు, ననగ కీని లేమియె తమ పీలీని న్నను 

బౌపెనసి, 

దగకడు మేలయ్యెడి నీ అ న్నన్నింతకంటు 

నెచ్చుగ సుతవ్సీంపం జేయమికం కును, 

సు ఏ అయా శి యింకినా,---ఒక్ సహజవు సంకోచము, 

ఇయ్య వి తజుచుంగు తరుణ మరసి జేయ చెందిన 

కర్ణము౦ ను.0 ఘందుంగం బలుకులం గూర్చశేనిది ? వరో 

ఖండ మండ లేశ్వర, యే మనియెమ నీ ఏ ముద్దరాలికి * 
వలపు వలపు కాదు నల గుజీయగు నలతికుంక్లి కోకు 
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wy 

దవనం బొడనూ కు నడయశటవులళొో క*జన 

డన ఇలయునా సీ షీ శీ జవరాలు? లనయంతటశకే (ద, 

ధనము ఘూ శ్లీవీడ !. 

శల్య... రాజేశ్వర (పళయమతిన్యాం జామె యివ్నె॥ 
Se యా భాగమె యిచ్చినం జాలు మండ్తి యిది? i 
నీ యమృతస్మాద చయం “కి పెన వరఖంవపు వంక 

కేశరి గాం గను, 

అాకాన్యమె |; +పధము షట్టిలి; దృడ వతుడను 

శీల. అయ్యో పాంమ్ము అమ్హాయ్యి; అవతల దం 

న్ు కోలు పోలిని ఇవతల ఒ౦క్లీళ్ కుకునుం గొల 

ఖో వలసి, 

అవ్భ,...-చాలింప వచ్చును ష్ (వతు ! శుల్కం లా భమె 

యాతని వలకోశ్క్ళా లు కావున జే నెన్నంయ న 

వాని కౌలినై మెల గం జాలన్ను వలదు నీ పతిత్వను, 

గు న సుందరి యమృత ప్యాదయా, మహః ధని చే 

వ బీద 'రాలయినను ; వరిష్ట వేతన సరిత్య క్ర ర్ నైనను న 

é (ోక్టశే, యవమకీం భీ గొందియు |! సన్నును ని 

గుణరు లం జేప కెద నిడిగో , న్యాయ్యమి యియినం ళం 

బట్టట నిశాక్ళల రత్న నున్. వేల శచేశల! మలక 

తి 
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ర్ మిడి, ప్ యత్యనాదిరవు టుకేవ్ వలన నా 

వలపు జాబ్యల్యనూన య 'పేతుగం 'దేిరిల్లుటం ధవ 

హీతతైన తమ వ త్రికామశి, ఓ. భూత నా భాగ్య 
బన కొడ్డబడీన తి, మాకును నా! సజలకును, మూ రము 

ణీయ షరంగి స్థానమునరును, జేయునేల ? మా సర్నన్నమ్లు 
నకుకు మహారాశి యాయెను$; ఒల్మివాయు లర 

ఖంపిపు మాడలపతు లందట విచ్చినాం గొన జేరు నా 

యొద్దనుండి యీ 'వెలశేని యనర్ధ్య్య నారీరత్నముకా, 
స్ప జెప్పుము వారి కమ్మ తేవాడయ, వివమబుద్ధు 

నైనను ఇచ్చోటుం బాళ్లిద ఏీవు, కనుమడింతలు వే న 

మిలీ యెక్ చోటును బడజియుటకొజళే, 

(ఎ --నడ్రయుము చానిం బూంగీ కర నీవే; నీయజి కా 

నివ్మదియుస ; వలను నూ కట్టి కూతురు వుట్టనే లేము 

శ్ర మజ్ యిం శన్న ౧ చ ముగమును క కుగన శ 

బసకు జూడము, కాన్సనం, బో సద్య రిపు మ; 

యన నగ హముం, నూ న! హా యాశర్వచ 

సన నేమియు కేకమె, రండోయి, గశ్యుగా వం 
ఖండ ప్రుసీమంతులు, 

(వఎంఘోేచము నిష్ళు)మింతాకందటు, సుబుద్ధి, గరకవల్లి రజి తరి, 
అమృశవ్భాదయలు రస్నం, 
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ఎగ మ pO ళ మయా తక శాన యగ 
షీ 

అ అనుజ్ఞ: ఒడయుయు నీయక్కా: యొ" వ 

"మ్మమిన నాయనగారి రత్నములారి ' రాజస కన్న 

ల్. గక్షలి వవలుచున్న ది ప నజలి 
మిము జే ఇబుగుదు మిము బి నెట్టినాకో మీకని; 

చె ట్రై RI దెప్పి నేర జెంతయు ప ఉరి కపార్తం చు 

[గు షి మ వాయు నకపు™: xs we a af a 

మిక బయలుజచెక బత్తిమాటల శాయవ స RC 

వెప్పద అయినప్పటికిని నామాటల: భాటుచు నుత 

కవాక టార్ మాయినకుండిన, నాయన ౧ుతకొశచ్చై మే 

లస వోటీకీ. బు క్లైచును. ఈ మాటలో మీ యికటీ 

శెలవు. బు బ్బికొనెయెన, 

రవి ఎనీ జేమియు బోధి నక్క-జలేసు లేవహూ క = కఠ 

ముల, 
ఆశీ 

గిరో=నీ చమవుకొమ నీ యీశ్వకం దశుప్పు కి రసాని 
గెక్నన్నవాణ నిష్ప న వచ చ్చమై, కనివిన 

-వినుదీగితివి ఫి కాన దగినది సీ కీయ వీయ.ము తం 

నాకీ (దియముః జాపన౦ సున, 

అమ్మ కాలము నెలువరించు మీ చస మెలునుల రెక్క 

విశ్రవఫు చాశనలకు : చోసముల ఇవరు మూనిగా ట్టు 



£9 అమృశహృృదయ [అంకము 1 

రంగము 1 గుళస్థాన సామంకుని దుర్గము. 

(ప్రవేశము డక్టబుర్థి ఒక బాబు కో, 

+ స్హూజల్ట3-- 

దుస్ట,పీనీ, (ఏకత: సీవే నా యిష్ట్రజేవత పు నీ శాసనము 

“కు, నా వే. కములు బ్యములు, కాననే నేల మా 

వార కీంటకములో ను, అట్లు నిలుచుచు నేల 

నియకొనవళను శాన్షి వ్ల వానుల యాశంకోలు నన్ను 

ిక్ట భమ్టనిం గావింప, నదియు నెవడో యొక యన్న. 
(.! వానకి0 కు, బం డెండో పదునాలుగో సిలవెలు- 

గులా నెనుక బక్లిలి నంట కేల డిగుటకు? వని వహో 

(పమాదము! చల నన్ను జూరజు డనిమిదరు? నేనెట్లు 

నిచు(డ నైలీ! నా యవయవముల్తు వొందుగం గూర్చి! 

ఒడియుండ గ నా బుద్ధి విశాలమై యుండగ, నా చుం 

కారము సలకీణమై యుండగ. ఒతిివతా జనితునరు- 

బలై చైదచ్చులు నమః gy గ మమ్ము లేల హీన 
జాతులని రా క పీవత్రశ్ర నా ౪ గారజన్యలా? 

హీనము, ఫీసనూ 1 మంచ్చిద్కి కానిమ్ము, ధర్మ జుం గగ 

(చేమనింహుండ, ' నీ భూమి నాకు లన? వూ 

నాయన (వేమ దష్ట్రబుద్ధిమీ ద నున్నది, ధర్శజనితుషై 



“ంగిము | స ళయాంతక రా ఎ , 
జీ 

నంతయో యంతమి; ఒల్వాగను మాట... గక , 

తులు! మంచిది, నా ధరి ౭నితుడ్క ఈ కౌగితము = ఇ 
లించిశ్స ముజీ నా కల వ సమనుక్టూరిన దుష్టబుద్ధియన్న 

దర్టనితుండు నుజవితుని నితిశియిం చు, నేను పెరిగదన ! 

నేను న్య ల్లైదను ఓహ దెప్రులార్మా జూరజినితుల 

వాలిట నుంకంయ, 

దకేశము (ప్రీయశ్రఖుగ ) 

(వయ _హిశకీ ర్రి యిట్లు కాజ్యభష్టు కగుట ! 
కరుకు శలముతో నూరు 'వెడలుట ' రాజు నీ రాత 
యరుగుం వెంచుట ! తన యధికారమును సంతకం) 
వేసి యిచ్చుట ! జీవనాంకమునకు లో. ఒజచికొనుట | 
ఇదంతయు ముగియట చిత్తిఏ తృము పుట్టిన యా శ 
బుననే! దుష్టబుద్ధి ఎట్టున్నావు, వమి నమాఖ్ఞారన. | 

దుష్ట ---(పభూతృముల దయకు, బాతుఃక, నేమియు లేదు. 

(శౌగికమును దా(చును.) 

[వీయ ._వలంత కడకొత్రో దాంచ యత్నింతు వా కౌ; త 
ముకు? 

దుష్ట ---నాశేవియు. సమాభారము బైలియవ్స, మహో 

ప్రో 



౫ ఆ ము త్ర హ్ఫ దయ (అంకము ! 

| ఎయ__నీ వా చదువుచున్న కొగిత వీమిటీ 1 

దున్ట---ఏమియు లేదు నుహా ప్రభో, 

(జయ లేదూ ఏనుగత్యము, అట్లయినచో, నంతటి వ 

ఒవతోం జెదరుచు బేవేగముం దాని నీ జేలిలో దోంవను ? 
వమ్ శేసి యనుచానకి దన్న డాంచి కొన నింత టగ 

త్రము లేదే భూతము, తే రు, వీమియు శేరుం 

డిని నారు నులోచనము లక్కాజ యుండదు, 

దుష్ట అయ్య బాబు మనవి జేశద్క మన్నింపుడు నను 

షో యన్న య్య పంపీన యుత్సరంబది, యింక దాని 

నంతయు, దుది ముట్టను బ$ వికో లేదు, చడివినం 
వజకు: జూచిన, నది "తమ చదువునకుం టం. 

[వయ ాళిమ్మో యిక్కో-డః కాగితము న్నా చేతికి, 

దిట్ట ---ఆవరాధిని నగుకును దీనీ నుంచినా, నిచ్చినా, 

ఇందలి విషయములు జే: జదివినంత వజరును, గ ల్ 

ఇ కములు 
య్ 

| వియి----ఏది భూతము, భూతము శే 

_-మాయన్నయ్య సక్షము సమాధానముగ నా సౌ 

న్యత్ బరిశోధింప నిట్లు చవి చూవీ [వాసిం బోలు, 

లో 

Ps x 
ర 

౭ 



“కము 2” _ గా ళయాం౦ంతక శా: ను! 

(ప్రయ చదువును), ఓ వాక్టక్ళమును కంత భక్తీ కీతే Kin 

తీంచు నాచార నీతీ యా షృఢనిః జేదుం గాసింకోడి మున 

యోయువ్యమున నతీభ్లోగ్య భాగమును ; నున య. 

లు శె 2ెంక్షనీకి మనల జత చెడి, మనలకురుచి * 

గించు ముపలితనంబు వచు దాక. ఒలహీనముం ora 

అమునగం చెజనాట ఈం లెంామె, నీ వృద్ధ సై 
వృత్తుని నిర్భంధ ఇ్రాననము! ఈర; డిబ్లుకాసిరిచుటకు 
హీకువ్రు తని శకి స కేమియు గాదు, మణి థూ 
శా; నమునకు వళవర్తులిమై లొంగి మెలంగుటమె, 

కము నాయొద్దిక్సి దీని; గుజేంచి | సీతే జెచ్చు సుభా 

ము ౨ంపవలయు, మశ నాయన శయనించిన, నే మేలుక్ి”లు 

వవఅక్కు నీ వనుభవింపం గలవు ఆయన భాగడేయంబుక 

నర్దభాగమును శాశ్వత భోగము, మజి మనిరెడవ శి 
యన్నయ నెయ్యంవు, దమ్ము డవునై. (ప్రేమసింహ్ముడు,"” 
హుం. క్రపడాకి మే !.. శయనింవీన నే మేలుకోలు 

వువజుకును,---నీ వకుళ్లి నింప గల వాయన Rs 

నున న్యభాగముకు,నా కొడుక (వీమనింహుండ ! 
వానికి స. ప శ్చెనా ద్ఫీ (వాయుటకు? గుండియయు 

మెదడును దీనిం బుకించుటకు ఎప్పుడు వచ్చె నిది నీ 
ఛేశీక? ఎవరు తెచ్చిరి? 



౬ అమ్మతహ్ళాదయ [అంకము 1 

దాస్ట్ర రది నా యొద్దికీ డేం బడ శేద్కు (ప్రఖాత్మిమ; 

అందున్నది శేరు, నాకు దొరికెను నా యొంటిగడి 
(చా;వుటిల్లు చాటబు కిటికినిం బడ వేసి యుండ(గ 

(వీ య.---నీకు! చెలియునా యీ (వాలు నీయన్నదని ? 

కష్ట నక్కా ణము చక్కని కేసు మహాపభ్కు నే నొట్టం 
జట్ నోవుకు శతవిదె యగునని; కాన్మి యా పక్కా ట్ర 
ణము పట్టి చూచిన, సంతస పకుదు నతంది కారుండున 

యని, 

(వం లతని ళేను 

దుష్ట -శతని వా లేన్కుమహో పభో, కాని యతి జబృాదయ 

మీ సంగతుల నుండదఏ న మెద. 

(వీయ ---నిన్నెవుకు విటుముకువు ఈ కర్ణమున శో 

లేదా యతంకు? 

దుక్ష లే చెడు దేవర; కాని తఖుచుగ వినిన న్నా 

డతయ సాధింప దగనని, యమన్న, కొడుకులు నింపు. 

(చాయను ఒడనీ తండులు ఒజగం జూజుచు నుండిన, 

తండి కొడుకు (పోవున మెలం౪ వలయుననియుం కొటి 

కాతసి వచ్చుఒడినిం బారామరిసింప వలయు ననియు. 



“గమ 20 ప్రశీదూంతకణాజ వ 

ళ్ ఇంద కా nes !* ౪ కే ఖే 
(య,=ఓరి, దౌర్జన్య ఊం గ రాస్ట్రం శ “Cy 

య్యభ్మివాయమే యీ ఉశత్తరమునందు ! ఓరి ఘోర 

1 నిం సట శవ! 

లిక సిక్కు నర్ును ఆపసముందా 1 పోరొరి నెమకుకు వా? , 

వానిం ఒట్టికొనియెద ; ఉగిహ్సాకర నృగంసుండు ! ఎక్క 

పున్నాయ నాటు! 

ద స్ట --నాకు, ఒక్క చెలియదు, మహాపభు, నమ? 

యన్నయ్యనుం గుజించిన తమ య్మాగసహూముకు నడించి 

యంపి జిత్సగింతురేన్సి యతని సంకల్ప మె్టదో యం 

ంతకించె బలతర నిదర, వము నొతనివలన సంపాదించు 

దికుకన్వు తమరు వెళ్ళునది (శేయస్కర మూర్వమని , 
నంకనకు మాజుంగ్య నతని యుచ్చేశముకు ఇదమిత్ధవా ని 

శెలిసి కొనక, యిమ్మెయిం బలాత్క- రించి (సయాగంబ 

జేసితి శేని తమ గారవమునం గొప్ప చి(డం బుస్ఫలిల్లు, 

నళీయ్య బిత్ళభక్కి 'రాజిల్లు నతని వాజియమును 

ఛిన్నాభిన్నపజము ఆతని కొజుకు నా (పాణమునైన 
భాధ్యము వనజసం చెగి౦చుదు, గారవీయులు తమ ప్రై 

నాభ క్రి స్వరూపమును, బరిశోధింపను | వాసినా(డన్సి మలి 

మెటునంటి దురుద్దేశను తోం గాదరి నిరూ విందుటకు, 



49) అమృతహృదయ (అంకము మ 

దుష్ట ఇదియె యీ లోకొవృు టతీక యమా మోసంవు మా? 

ధ్యను నమన్న £---సంపదలో మునక జాడ్యము వచ్చిన- 

శటుచుంగ నిదియు మన యతీ క్రమ శీలతాఫలం బే.__మన 
పదల మూలంబు లని మెతి పొదుదుట, నూర్యు వ, 

చంద్రుని నస త్రముల; మళమేమో విధిలేక (నోహుల 

మయిన యట్లు ; వేల్పుల ఒలిమి చే విధవలమమున యట్లు , 
Mm mn 

(పః గోళముల యుచ్చత చే దెొంగలము దో విడి 

కోయ డమ్కు ; దోహులము సయిశ యట్లు $ | 1హజారవు 
(0 స గ్ 

ప్రఫావమునం బలాల్మా-రమునం బంధింపంుడి (గు 

పోతులు గల్లకౌం కు లంజెకారడు నయిన యటు ! 
వే 

మన మెం ఇందు జెట్ట సాల్పడితిమో యొది యెలను చెప 

నిర్శంధమఃట, [వేమసింహుయి = 
బి pe yr 

((ఇ్రశేభము (ఉవమనీకహుః౫ +) 

భకిరే' తజీవేచి వచ్చుచున్నా: డతంసకు వురాతన నుభో 

స్వ 

దయవు ఉపసంహారంబు బోలె: నా నూచనాభాన మే 

మిన్న, ధూర్త వ్యాకులమం, ఒక్ నార్చుతోం గూడ 

చెల్ఫేంటి వేంకటాయ లాగు ఓరన్న, ఈ | *ఇహాణములు ఈ 

వి హాములం జూవు దున్నవి రోయి' సూ, ధాన్తీ గా” 

(పేరు --వ్లమిరోయి, తమ్ముఃడ, దళ బట్టీ ' వవ మహత్తర 

యాలోచన నీ శపేయనది! 



భోగము క్ స తంత క శరా = విల 

దుష్ట... ఐలోచిందు మన్నా నన్నయ, మొష్ట మొ జ 

చిప్రవిన యొక సోజిను: గణించి వమి కాం గలదో 

గ్రహణముల చెంఒకి, 

సేమ్ డానికి గుజీంచి పీవుకు చింగించు వాడీ? 
గ్ 

దుష్ట- -నే వొ శొచ్చెడ నీక్కు వాయు వీవరిందు ఫలములు 

తెధ్యముగ. చెంఒడించుచున్న ప, వ్యిషగాస్పడములు:గ ; 

ఎట్ల, విడిలరుం గన్నవారికి నవహజ శ్యాతవముంట ; 
వమరాము, తొూవుము, వుకాతనపు స్నేహముల విచ్చే ద్ 

వపా) టఓ , రొష్టీను.లో వ్గహ మిత భేదము లక 

ఎ మిట్ పభువుల మీద శాపములు స మ. 

లట, అభగక్య పనమ్మక ములు, అనునూసములు, 

గ 

పోతుల పర వేశో ద్యాస ల సున న్యములం గలహా 

ees నెషెవాకి ఒం శ్మేడములు సంకెన్ని ౦య 

ఇన్ని యుకోయ(ట నా నోట రానివి జ్ఞక్షి కందనివి. 

“ న్ క స 2 చీమ... 2౦కే కాలహామె జ్యో ' విద్యాళ్లి వై 

దష ఆపో రమ్ము ] ఎప బోఎతి నూ నాయనను క్త 

“కడపట! 

దుష. అయో దూటలాడితివా ? 



9 అమృతహృగయ [అంకము 1, 

(పేమ. పీ వూరి శంస గంటలు, 

దున... సమా ధాన గ నే సెలవు shales ఆయ + 

"వము హరతి ముఖ చృవికం గాని మాయనయా 
'దేమయు వవయ నూచకంబుం జూడలేచా ? 

(వేమ. _ఎంతేనసియు ేదు, 

దుష్ట చక్క జ్ఞ ప్రి జేసి సీ ఇెందతన ఈ శాఫ 
"'యుంమవో: మణీ నా నా (నాక్థిన న వంకకరింది యాయ; 

సెషుకింబు మానికొవ ఒకి క Ses 

య్మవియవు వేంకిమిం జళ్లార్చు వ అరకు? ఈ నినునవ - 
నా చల మవాయనలో చెంత చేరండి (వ్యరు! 

శున్నూ రంకె, కేవలము సీ కరీరాహతితోం గూడ శాయి? 
చు టరుడ మెను, 

(పేమ. ఎవడో ధూూక్తుంశు నాకు షీ కొనరిం దినాయ. 

దుష్ట ,._౯ సమె సా సంఏియంబును. వేం 2న సన్ను అత్యంత ళో 

యాత్ర నియమముతో నపహానను. చేసికొని యుందువు, 

ఆయన న కో ధ'మేోము మందగించు వణకును ) మణీ ౫౩ 

మూట నాలకింది నాలో సహితము మళ్ళను నాజర్ 

నంబునక్కు అన్నట నుండి త*ఒనూడ్కి- న్నీకం దీసి 
కొని వెళ్ళెను చున ప్రభువుల వారి నూటలు నీ వీనుల? 



tr a రంగము 1 | పు ళయా౭తక శా జు, 

బమ చోటికి  వాబ్యు పుణ్యము నీకు పదు సద; ర 

దము నా తాళవు చెయ్యి); వెలుసటం గడలుదువేవ, 

సాయుసుండవై వెళ్లుము, 
(వేమ ...__నాయుధుండుగనా, తన్ముయ ! 

దుష్ట అన్నయ్య, నా మ్మక్రము సీ మేలుః కేన. నాయు 
భుడనె వెళ్లుము. నే యోగ్యు(డను కాను సిన: 

గూర్చి యించుశైన మేలెంచిన వారలుండిన. నే విన్న 

డియుం గన్నదియు నే వెల్లడి చేనినాడ: కాని చీల 

ముగ దాని కలకూవునుం గోరగింతయు నెచ్చటం 

మజీ చూడం జాలుదు, న్య వర్ణింప నేర్పు? కరుణించి, 

యవతలికి, స్ట 

(ఇమ..._-విందునా సీవలనం జెశ్చెర? 

దుష్ట,---శీ శవకుండ, నీ యుద్యోగమునందు, లఘు 

(నిష్క్ర9లుంచు (యేమనీంపుయు) 

విశ్వ న్తుంయ మా (వీయ[వత జాబు! (భాత్చ 

సింహము మూ (కేవమసింహ యన్నయ్య; ఒరుల శే 
కీడును ఇంచ నేరయ కాన నొరుల క్రీమును నెంచ 

నోయయడు నలు సంతయు : ఈతని మాఢ్యను సత్యసంధత 

నె స జిల్తులు చులకనయ నవారి. జీయుచున్నమవి ! 
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నే నేమో కార్యమ్వుపె కన్ను గలవాండు. వుట్టుక వలన 

శాకవోయిన నేమి, బుగ్గివలనం బడసెద భూముల. 

అన్నియు నాకు యుక్త మేను, చేని నేం బొసంగం గూర్చ 

గల్షీన, (నిష్క్రమించు) 

రంగము Mm ధవళవర్మ సామంతుని నగరు. 

గర నాయబ్బ కోట్టైనా నాపనివాన్సి ఆతని విదూప 
కుని జీవొట్లుం 'బెట్టినందునకు ? 

వచ --జొనండ్కి యమ్మయ్య శారు. 

గర _పవలు కేయిని నతడు నాపై తప్పుడు దూటులు 

కల్పించుచున్నా(డు $ [పతి గంటయు నేదో యవాచ్య 

యతి[క్రమణంబున బుడివడ్ రేయచున్నాండు వెంటనె 

వున యందటజికినిం గయ్యములు వుట్టుచున్నవి$ నే 

సహింప నేర నబ్బ దీని; అతని యోధులు కయ్యాల 

గోళ్చ లగుచున్నారు; తానును మమ్ముల నత్యల్ప హేశు 
వుల కెల్ల గద్దించుచున్నా(డు. 'వేంటనుండి తిరిగి వచ్చు 
నప్పుడు చే నతనితో మాటలాడను; జబ్బుగ నున్నా 
నను; నీ పూర్వవు (శజ్దాభ కి సేవలలో మందగించిన 
మేలు శేతువు! ఆ నేరమునకు చే నుత్తరవాది నయ్యుద, 



గమ] ప్రళయాంతక రా జు గ. 

ననుఎా-ఆయన వచ్చుచున్నా ర మృయ్యుగారు ఏ; అయనగాొంతు 

చెవుల బముచున్న వ. (కొమ్మల రవళీ, లోపం ) 

గర,__కీ చితృమువచ్చిన య శ్రజ్ఞ నథ్టీినయింవున్సు నీవే 

"క్రార్ర నీతోడికొం్యడు సయితము ; మీ నడత (పశ్నంబు 

నకు రాం గోరుదు! అది యతని కొల్లని చో, వెళ్లని 

మా వెళ్లెలింటిక! ; ఆపె మననును నాడియ నే నెజం 

గుదు నీ విషయమున నొక్కా శును, వమన, నీతని చా 

పలముల చొప్పున శానింపం బడము : మోటుముదుసలి 

వొండ్యా దత్తముం చేసిన యధికొరముల నింకనుం (బయో 

గించునంట ! భళిశ్కే నా పాణ మాన, ముసలి మొర 
నులు పాలపాపలు మతి; వారి నడనుటకుం గూణలు 
వేయవలను బుజ్జగింపను వలయు---చనువునుం బట్టి 
వారు త్రోవ తప్పిన, జ్ఞవ్నీ నుంప్రము నా యాడు 
నుడువుల 

నను చి తము, అమ్మయ్య, 

గర.---మజి యతని బంబులకు నీతోడికాండు నొప్పరికవు 
చూవులం దోంప నిమ్ము; అందుండి యేమి వచ్చినా బంది 
లేదు; నీ సంగడీండకు అమ్మెయి బోధింవుము, వాని 

నుండి నే నడనులు కల్చందు కవల కొనియెదగం దపక 
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నా యుల్లంబు వెండి శేయగ: నొ ఇళ్లకు న్ క్ణ 

మునే వాన నిద నా (సకారమే జరుపను, భోజనమునకు 

సిడము( జేయుము, (నిష్క్రిమింతుము,) 
యై 

కాలం 

రంగము 17 ఒక కూటను దానినే, 

(ప్రజేళము హీరకీ క్రి నూటు" కము, 

హాతి-  నహాజ కంఠమును చాయం జాలిన షటస్య 

ములనుః గూడ కంత చక౬ంగనే చేకొని ప్రయోగించి 
నమెడ్క నాదు సదు్దేశము ఆ పకిపూర్ణ కృతార్థతం గాంచి 

వచ్చు, నెందున్నతై స్ స్యదాహునుం గోడి శేసితినో, 
(పకృతము, వివాసిత హితకీ రి నిన్ను పర బేశమునరకుం 

బలియిచ్చిన వారికే శేనం జేసిన యెడల, తటన్టము కా 

వచ్చును నీ (పేమించు. (బభుండు నిన్నతి (ప్రయో౭కుం 

డని భావించునటు. 

కొన ల రవళి, యల, (ప్రవేశము, (ప్రళయాంరవండు 

యోధులు, పరి నరులను, 

(స భ..లేశ కాలమును నేం దడయం గూడదు భోజనమునకు: , 

వెళ్లుము, స్య పజుపుము, (గగ మించు నొక సరిషయయ.) 

$మది | ఏనయురా సవ 2 
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హీలే __మానిశిని ఇాబు 

(వళ —పమి తెలియు కు? వీమి సవ మూయెక? 

హీతే నొ వేస మెంతనా తమో బావికి దక్కువవడదు 
నా శెలివి! నన్ను నమ్మకమైన కొల వున నుంచువా!ికి 
నమ్మక ముగ కొలువు వేయడు, కల రూపు కలవా 

ను శెలీమినిం జేకొందు ' కలివి హెచి చ్చి పలుకు త 

aie ల గలసి మెలంసదు, నీతికి లాంగును ; అగత్య 
గునపుకు క .న్యుమునకు జడియను ఏ చేపలు ముట్ట 

గోళ్ల 
ng) 

-ాట్టివాడ పవృ? 

హిత ._ముహా సత్యహృ దయుండకు, మజీ బీదవాండను 

ల్ 

ళ్ --ఎవరిం గొలుకువు | 
3 

"రాజనకుం బె. 

(వశ -రాజజీకముః బ్య రాజా బీనగా నన్నట్లు, (ప్రజా 
భరము బి నీవంత వ్రీనవాఃడవే యంిన, కడుః జేద 

వా శాప శు. నిశేమి కౌనలయు? 

త్ర --ైంకర్యము, 

తే.._నిన్నా. 

పళ న న్నెఅుంగుదువంటర్హా ఓరి! 



కరా అమృతహృదయ (అంకము 1 

పీత _.కేదు, బాబు; కాని నీ మొగము జూచినం గా 

వందు లన బుద్ధి వేయు జాడ యున్నది. 

(వళ.---చీమది 1 

హిత అధీ కౌరము. 

(ప్రళ,---వీమేమి పనులు చేయం గలవు ? 

హీత మంచి యేకాంతముల చాయం గల్మ గుజ్ఞముం (ద్రిష్పం 

౫ల్క పరుగం గల్క స్రాగను కతనుం జెప్పుట యందు 

జెజుషం గల, తేట నుద్దిని మోటు. దనంబునం 'దెలుషం 
గల 1 సామాన్య జనులు బేని దేనికి దగియుందురో, 
బానిశెల్లం దగినవాండ ; మణి నాయందు గొప్ప యే 
మంటను చుజుకు. దనము. 

(వళ....-నీశేమి వయస్సు 1 
హిత పాట విని బోటిని వలంచు నంత సపడుచువాండును 

గాన్కు బొబయ, ఆవ నూవకు నలిన మాట విను 

'దెజిఫు మజువుల ముసలినిం గాను $ నా వెన్ను సె నలువది 

యెనిమిది వండులు మోసినాన్ను, 

(సళ.నను నెంబడించు నన్నే కొలుతువు కానిమ్ము ; 

భోజనానంతరను నా బీతి సీ పెని త్యకుండిన, నిన్ను 

వేగిరం బంపీ చేయను లే, భోజనమ్ము ఎవండు రోయి, 



రంగము 17] పృళయాంతకరాజు కలా 

భోజనము ! దుడుకండెక్కడ ? వికూవకుంయ ? వెళ్గురా, 
తోడ్కొని రా నా విదూనకు విక్కడికి 

(విహ్కమించు నొక పకిచకుండ ) 

(ప్రవేశము, వసుపాలుండు, 

ఓర ఓరి ఓరోయి, ఎక్కడరా నా ను తిక ] 
వను చిత్తము చి తృ గింవు(డు,--- 
(పళీ.వీవునుచున్నా డు రా వాం డక్కడ ? కిలుప్రము;ౌౌ 

తిరుగ నా మడ్డి దున్నపోతును. (నిష్య)మించు నొక యోధుండు.) 

ఎక్కొ_డికీ వెళెను రా నా విదూవకుండు? లోకము నిను 

రించు చున్నదా యేమి? 

పునకప్రవేళము యోధుడు, 

ఏమిటి యోయి! ఎక్కడ నా పలుగాకి! 

యో -._వాం డనుచున్నా (డు, మహా పభు, వీలినహారి కుదూ 
రత కొ గ్ వాగు లేదట: 

(వళవీల రాం డా బానిస మళ్ళి నో యొడ్దికిి వోని బియ 
నంగ చేను ? 

యో....అయ్య; వాం డుత్సరం బిడె నాకు బలు మోటు. 
దనను(గం దా రానేరండని, 



౪ అమృతహృదయ [అంకము 1 

[వళ---నేండా వాయు ? 

యో..--మహ్మాహ్లో, నే నెబుంగ నేమి కారణమో : కాని, 

నా కనులకు, తమ గాం¢ ర్యమున శెప్పటి యాల నా 

యత్యుపచార పూర్వక |ప్రీతి యిప్పుడు జరుగుంాటు 

లేదు) ఆ భక్కీయందు మిక్కిలియం గొటింత వడీ 

నట్టున్నది సామాన్య యుపజీవులయండె కాక యిచ్చటి 

నామంతుయ మీ యల్లుని యందును, మజి తమ కొమా 

ఓిత యందును. 

దళ హో ! అట్లనియెడవా నీవు ? 

యో... ప్రార్థన, యేలినవారిక్కి సవినయముు, తమింవుయ 
అడియని యపరాధమ్ము న్నామాట పొరపామకైన, నా 

స్వధ ర్మమూర కుండు బెట్ట. దమ గంఢీరతకు నవమర్యా 

దని తోంచయచుండంగ 1 

పళ.లేదు శే, నీవు నా నృరణశే తెళ్చెగవు నాకు పొడ 
మిన యనువూనమునే $ ఇటీవలనే జూచినాం డను బహు 

స్వల్పమైన య(శద్ధను ; కొని సాళీమానము నూత్తూ ౦0% 

ములును శంకించు నట్టి నా లోపమేయని యొంచికిం వ. 

బుద్ధి వూర్వళముణు గావలెనని యాచరింపం బడిన య 

(వీయంబని యెంచలేను : కాని హెచ్చరికతో నళ 



అంగము ౧] వ ళదయూంళక్రశాదాం రం 

వొంక నిన దీనిన, వాణీ నా విదూవకుం జేడ్ ! 

గడంచిన ఇంకు దినముల. బ్య యతని ఏ7 ఫులేచే. 

'యో....-మా చిట్టి దోరసానమ శ పరంగి స్థానునకు నరు 

'బెంచినఏి మొదలు, విమామకుంప నత్యంత వి ఏషాదముతో 

సోలి కూలి వోవుచున్నాయం 

(వళ...వాలించు మిశ నా సంగతిని? చాన నే లెస్సల 

ఏశ్చీంచినాండ, పద నీవు ఇప్పు మవ్తూయిళో, నేనా 

మిలో మాటలాడ వలెనని, మం. సాక శరింరుడు ) 

నీ పదనోయి నా విదూవకు నిక్కడికి వీలున్రుము. 

(నిష్క్రీమించు నొక పరి వడు) 

(ప్రనప్రచేశమ్మ వసుపాలుయ,) 

ఓరోరి నీవు ర్కా సీ విటు రమ్ము రా, ఎవరురా నేను, 

ఓరోయి! 

నను ---మా దొర నానమ్మ గోరి తండి, 

(పళ... మా దొరసానమ గారి తండి నా! మా దోర 

గారి భృళ్యుడా 1 ఓరి కుక్క. ల౦కెఫొదుకా 1 ఓరి 

గుండండా | మాలకుక్కా ! 
నను.వీని శేమీయు గాను నే దేవర మన్నింవుయ 

నన్ను, 



లలి అమృతసహ్భృుదయ [అంకము 1 

(పళ..ఎదురు చూవులు చూశెద వటర్కా ఓరి చందా 

లుంయడా + (అరని( గొట్టును,) 

వను _దెబలు గిబలు కొటం దీసీకోం బాలను సుమండి, 
3) బి బ 

"దేవర, 

హిత మణీ నీ కాళ్లు జార్చి కూడ బోరం గొట్టించం 
గూడదు కాంబోలునే, ఓరి కాలిబంతి కుందికాళ్లవాండా ! 

(గుదికాళ్డు లాగి బోర గొట్టించును.) 

వ్రళాభళిశే నా గత్రి దిట్టడా) లెస్సని పనిం చేసితివి, నీకు 

జులుం చేసెద. 

హిత,---ర్హా వయ్య, శే, వెళ్లిపో ! "అద్ద చిన్నల భేదముల 

నేశ్చెదను ; వెళ్ళి పో, వెళ్లి ప్రో! ్ట్ దున్నపోతు దేహ 

మును దిరుగం 'నాలిచికో “నించిన, తడయుము * వలిదు, 

వెగ్గిసొమ్ము ! అవతలికి ; సీశేమ్మి తెలివి యున్న దొ ? 
అట్లు. జేయుము, | 

(వసుపాల. ని వెలునలికి గంటి శేయును.) 

(పళ మణీ నా యనుంగు బంటుణా, సంతోమీంచితి నీ 

పనికి * ఇఇందమ్ము నిన్నుం గొలువు కొన్నందునకు సంచ 
కరము, 

(పాఠ! రికీ సోమ్లిచ్చును ) 
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(ప్రజేశమ్సు బాణ భణీకుడ., 

చొణ.నేనును వాని. గొలువ కొనియెద ; కందమ్ము నొ 

ఫొండె బొమిడికంబు, (తనకుళ్లాయిని హీతక్తీర్తి కిక్ళం లోవును ) 

(వళ.---ఎట్టు లివుడు, నా ముద్దు గుంటణా ! ఎట్టున్నా (డవ? 

"బాణ ఓరోయ్యి నీవు శతీసికొన్న మిగుల బొసగి యుండు 

నా కండే బోమిడికంబు. 

హీత్ర..ఏలరా యాగడీండ ? 

బాణ వలనా దయాఒపాతుని పక్షము వెనుకొన్నందు 
jy నకు: వలదు, కౌలానుకూలముగ నడచికోన లేకపోయిన 

త్వరలో నే నీకు శైత్యము చేయును నోమా' అదుగో, 
వుచ్చుకోమ్ము నా కోడిజుక్టు కుళ్లాయి : చూడుము, 
శతకొాడు, తన కూంతుల నిద్దజ్( దోలి వేసినాడు, మణి 

మూడవ దానికి డీవన లొసంగినాండు తనకుం చెలియ 

కయీ; వాని వెంబడించితివా, తప్పక నా కుళ్లాయిని సీను 

తొడిగికొనవలయు, ఎట్లప్పుడు మామయ్య నాకు 

రెండు కుళ్లాయిలును ఇద్దటు కూతులు నుండిన బా 

గుండును, 

(పళ,---వీలర్వా గుంటంయా? 



రడ అమృతహృదయ (అంకము 1- 

నిప్పు జే భూ పట్టునుం 'దేట తెల్లమీ౯, 

మొట్టమొదట నిచ్చటి పలువన్నె ల వుట్టంవుందాలువు 

న్నెట్ట యెదుట నిలిచినాం డిం క్రొకండును, 

(వళ న న్ననియెద వంటరా మూఢుండన్సి దుడుకండా ! 

బోణ.-నీ తక్కిన యన్ని భీరుదుల నిచ్చి వేసినొండవు ; 

అది యో సీ వుట్టువుతో వచ్చినది. 

హిత..--ళ్ళది యెంతేనియు మూఢ్రవచనంబు కాదు, మహో 

(భోం 
చాణ _--కాదు సత్యము సొమంతులును శీమంతులును నా 

జోలికి రాకుండరు, మౌఢ్యమున శేకాధికార షక 
నాకుం బుక్షించియన్న, చారి కోక్ యంశము నిచ్చి 

యుందు; నీమాబులు కూడ, ఏరును నన్ను సర్వ 
మూథునిగా నుండ నిన్నరు ; పెటీ! కొనువాళె వారును, 

నా వేతికొక (గుడ్డు నిమ్ము మామయ్య నీకు శయ 
మకుటము లిచ్చెద. 

ఓ 
i 

(వళ.---నమిటోయి, ఆ రై౦డు ముకుటముల్ 1 

చాణ..ఏమాా, ఆ (గుడ్డును నడిమినిం [గోనివేసి యందలి 
గిజారుకుం దిన్న మీ:దట్క నుండు నా (గ్రుడ్డు టోపీలు 



కుగము? ప్ర ళభయాంతకరా జు, ౪? 

రెండును. నీ మకుటమును నడిమిని శెంమఃగాః జీల్చి, 

యా “గండు భాగములను ఎప్పుడు ఇచ్చి వేసితివో, అకు 

జే బురదపె సీ గాడిదను వీంపుమీంద మోనికొన వెళ్లి 
తివి! వీ ఒట్టతలలో నిగంత తెలివియు లేదాయె, ఏ 

బంగారు తలచ్రుట్టును దత్పము వేసీనవుడు ఇంకా నాలా 

గున నే మాట్లాడి యుంకై, వాని కిన్వవలెను చబుకు 

జు, యెనండనునో మొదట నట్లని. 

(షాడును,) ' 
హాస్యకరు లింత యగ్గువ కాలే చే హాయనమందును 
హాస్యమున కరు ర (ప్రాజ్ఞ లండజు న గత్యమేమి వారికి! 

'కెలియ 586 (ప్రాజ్ఞ అవరు: డమ శెలివిం[బోచి కొనుటకు, 

కలయం జూడ విరి నడత కడు జోద్యమాయెను. 

పళ్ల_మును సెప్పు డుంటివో యింత పాటల మారివ్రై 
కీరోయి?! 

బొణి=-ఈ (త్రోవను బడినవాడ మామయ, వీవు నీ 

కొమరితలం దల్లులు జేసిన నొటనుండి; ఎందు కందునా, 

వారి చేతికి. బేము వచ్చి నీవు చల్ల డముం దొడిగిన 

యప్పుడే, 
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[సాదును ] 

వారు నేక్చికి డబ్బాటు టరుసము- బట్ట శేకయే, 

నేను. బాడితి తొ టిలుదు. జొమ్మ చుట్టులక్ , 

ఇట్టి రాజు డాంగురింత తెలమి నాడుచు, 

వట్టి మాఢుల జట్టలోనం 'జేశం గాయని, 

వెడుకోలు నీకు మామయ్యా ఒక బడి పంతుల గుదిర్చి 
"పెట్టును నీ యాగడ్తీయన క బద్ధము చేర్వం గలవానిని ; అబ 

గిము నేర్చికొన నాస క్తి వొడమెడి. 

(వళ --అబ్యమాడిలివా, యోరోయి, నీకు 'జాటివెబ్బలు 
కొట్టం చెడము, 

బాణ ఆని న్వెటి; గందుచున్నాడ నేమి బంధమొ నీకును 

సీళ్టూ(తులకు నని? వారు జాటి దెబ్బ కొట్లింత నునెదరు 

నిబద్ది యాజెద నన్న, సీవు కొట్టం చెద ననియెడవు 

ఆబ్యమాడెదనన్న , కంతకంశు వింత యేమన్న, కొన్ని 

వేళల నన్ను గొట్టించేదరు మిన్న కుండినందు నకు. అబ్బ 

బ్బ యేమైనం శరర (గాని వలదబ్బ యీ విదూపకుని 

కొలువు : అందును, నీలాగున నుండ శేన్తు మామా, 

నీ తెలివిని నిరు చెంపలను, జిన్వికొని నజిమిని నున్న. 

జేసికొన్నాండవు ఏ - ఇల్లిదిగో వచ్చుచున్న దా చివ్విన 
జేళ్ల లో నొక్కాటి, 



త క్ ఖో “ఇ వ్వ క్ి లి ఒగము 1౯) శృళయాంతకశా | ళా 

ప్రకేయ గరళనల్లి. 

సళ ఎా-వీమికే, పట్టీ ! ఏమి టా బొమముడితేటి రాక్! 

వాడకేణు చన్న ది నదుము నీకు భొమముళు “పైణయిప 
(A) Nn, శత 

యటు, 

బాణ చాల గట్టి వీల్లండై యుంటి ఏీప్పు లెక్క 2, కక 

'శేకుండంగ నీబిడ బొమమిళ్ల ను ఇప్పుడు నివు నెత్తి 

(), అంకె కొలపక: నేనే వాసిని ఇప్పటి నీ కంటెను; 

నేను హాస్యళరుందుగ వైన నున్నా(డను, నీవో నల 

శూన్య నే, (గక జానా విజద నాలక గట 

సెప్టెద; అట్లనే సీ మొగము నన్నానతిచ్చుచున్ని ది, 

ఫెవేమియ నోటం బలుకకున్న ను, మర, మం నోగాడిన్కు 

ఎవ్వయంపండో రొ్పె జఇక్కునో వోవినో, 

ఆవియ వినీవి వాంప జేయ గొంజ మాయో గి, 

(ఫళయాంకపం జూఫుచు, చెవిలో ) 

అవ్వాండు పప్పు తీసిన బటాని పొట్టులే, 

గరళ...-వీండు మ్మాతము కాండయ్య, ఈసీ స సర్వ్విసత్రం 

(తవు విదూమకుండె కాక్క నీ నోరుకొవ్విన వారా? 

ఫుల దక్కిన వాళలుం గంటగంటకుం దంటలు మ్టుచు- 
4 



4౨ అమృతహదయ [అంకము 1 

గ య్యములకు( గాలు (దవ్వెదరు ; ఘోర దుర్భరము 

లగు పోరులు' 'బె క్రైదరు, అయ్య నే జెంచియుంటిి ఇది 

సీకుం జకం చెలియా 'జేవ్పీ యేదైన సుఖ కరమగు 

మోచన మాగ్టముం బడయ వచ్చునని; కాని యిఫుడు 

పెల్లును వెజపు మీటుచున్న డి, నీవు నిటీవలం చెప్పినది 
యు జేసీ నడియయ( జూడ జూడ, నీజే నారి యీ నడ 

తల కియ్యకొనిన యట్ల.ను అట్టి యియ్యకోలు వలన 

వారిని కేవుచున్నట్లును. ఇయ్యది తథ్యమే యయినయెడ, 
హరాధమునకు( దగిన యాతెపము రాకమానదు ; మజి 

యుచిత మైన [పతి క్రియలు నారకయుండను ; హీతావహ 
మగు భదత కొజుకు నా పలి క్రియల రచియించితి నేని, 
నిషారణతం బుట్టిన నెది నా కవమాగాస ద్ మగునో 

యిట్టజా నే నీ కొనర్పు నహరాధ్ధము సమయావశ్యక త్రం 

బట్టి స వివేక యాచరణం బన బోవును. 

బాణ =పీలన్యా తెలియంా నీకు నూనుయ్య, 

కంచె కిచ్చిక్ హెచ్చు మచ్చికం గోకిలంబును 

కడగి నిడివి కాపాడంగా 

మించి దాని తలను కొటిక చేరమగునో 

యదియు మటీ నివేకమే కడా? 
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అట్టులె, చయ్యనం జల్లా మైనవ్రువత్తియు ; మే 

నును మగ్నుల నుయిక్సిమి "పెల్లగు చీటికి, 

(వళానీవు మా వ తీక వేనా? 

గర రావయ్య, ఎంత'వేండయదు ని న్నువషయోగించుమని, 

యా సద్వివేకమును! నే నెజుంగుదునే నీ వెంతటి 

యఖండ పరిపూర్ణ (పజ్ఞానిధివి యని? ఈ యనక తవక 

వికారము లన్నింటి నానల్వ గట్టి పెట్టుమోయి $ ఇటీవల 
నివి నిన్ను బొత్తిగ మార్చి వేసినవి నీ యధార్థ స్వమా 
పముకండి. 

బాణ గాడిధై నం చెలిసీకొన శేరదా బండి గుట్ణము 

నీడ్వంగా ! బలాళ, గళ్ళ ' నిన్నుం జూచిన ముద్దు వచ్చు 

చున్నది. 

(సళక్రక్యా డెవనైన నక్నెజుంగుదురా? వీయ (హా 

యుండు కౌడే: (పళయుం డిస్టు లా నడిదును! కట్టు లా 

పఎకును ! వీమయ్యి వాని కంక్లు! ఒక్కడు అతేఏ 

బుద్ది బల నుకుగుచున్నది; లేక యతని ఘెటుకొలు 

మబ్బుకొనిన యవి కాబోలు. ౪హా ! మెలశు వేనా? 

కాదు కౌదు. ఎవరు ఇస్పం గలరు నాకు నే నెవరగి ! 

బాణ | పళయాంతేక రాజాని ఛాయవు. 
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(పళంఅది. నేం జెలిసికొన నిచ్చగింతు ఓలన్న, నా 

రాజాధీకౌరమ్ము నా భ్లానము, నా వివేకము, ఏని గుజు 

శులం బట్టి మూడ, నేను రాజు నని నాకు గొమరితలు 

కలరనియు న్ఫుటమగు( గాన, నే నొందిన యపథారము 

బట్టి సందియంబు నిగుడెడి, 

బాణ క్ గాని ౨౮ కొమరితలు తం కిని! దనకు నవి 

నయుంషు గానింతురు, 

(పళ్లనీ చేరు చెప్పును యో ముద్దుల న్లీమంతినీ 

గెరం-ఈ నిగ్యజపాటు, నబ్బయ, బాలను సీ యిప్పటి 

యితర నూతన చపల వఇష్టల వాసన పీచుచున్నడి. 
నిన్ను బాదము లొత్సి బతిమాలిళొనియెద నా యశఖ్ళి 

(పాయముల సరిచూచి యరసికొము . నీవు ముదు 

సలివి పూజ్యుండవునుం గాన, జెలివి కల్లి యుండ్రవలయు, 

ఇదిగో చూ డీకడ నుంచికొన్నా (డవ నూర్వుర 

జోదులం బారి వాండను, వీ శెంతటి య్యక్రమ [ప్రవర్త 

కులో యెంతటి యాశతాయలో, మెంతటి శెగువ 

కాండో చూడుము నానాటికి పీఠి దురావారముల 

వలన దూపీశంై మా భందిరము అల్లరి మూల 

కల్లు పెంట యయినది. వీరి విషయ భోగనునను నుగ 
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శేచ్భతకు మా భవనము |తౌగుకు చావడి; గను తార్పు 
టిల్లు నాయేం గాని గంథీర రాజ భవశంబుః గం గాల్ఫింప 

లేదు ఈ సీస్తమాలిన తనమె | పేకోపించుచున్న చె 

మైన తాళ్టణిక చికిత్సను * "నాం ఈ (పాస్థిన నంగ 

కరింపుమ్సు వి పట్టి శేయు వట్టి ఇవ్వంతై తే స్వతః జః 
వీింపం గలవో శాం ('బౌక్టంచు దానిని, అది యెమన్న 

నీ పరివారపు సంఖ్యనుం క్రొ ంతకు; డగ్గిందు కొమ్మని, 

మతి శేషించిన వారి సీ యాశ్రితల కేర్పజుచి కొని 
ఫీ నయన్సునకు( దగినవారు గను దమ్ముల నిన్న యోగ్య 
తాంతరనుః డెలిసీకాన్న నారుం గకు, | 

(వళి -— సెం జీంకట్లుం వ్రీశాచములా! సాయము ల్పల్లన 

స్ట టీ కెండతిరయమున; నా పరివారము లన్నెటినిం 

లయ గూర్పుంయ. చార్జన్యపు డండు లంజె కూతురా! 

నీ జోలికి కాను లే, లంకొకకితె మిగిలి యున్నది 

నాకు కూతు, 

౫౮ నీవ నా జనులకు గొప్టిదవు: నీ శాజువూటు 

మూక సని: గొవిమెజకు శమకంకు మేలు వారిని, 

(ప్రశేశము, ధవళవర్మంయం, 

(పళ శెలివికాల్స వానిది ఎవయ సమయము మించిన 
- " వెనుక చింకించునో(ధక క) ఓయి, బాబు, వచ్చినా 



My అమృతహృదయ [అంకము 1 

వంట వయ్య నీ సమ్మలేనా యిది |! మాట్లాడుమోయి, 

నా గుజ్జముల స్విము సేయుడు కృతఘ్నతా, ఓ రాతి 

మనను దయ్యమా, అతి భూరాకారన్యూ మున్నీటి 

రక్కను కంటెను కన్న బిడ్డయందు నీవ కనపట్టు 
నప్పుడు 

ధవ.---దయః జూపవ్పుడు మహా భో, తమియింప్రుయ.. 

(పళ. (గర కొ) బలు రోతగద్దా ! నీవు ఇడ బొంకీన 

దానే: నా పరివారను లంకల్లు నతి (శ్రేష్ట పురుమ్ల శె, 

అశ్య పూర్వ నుగుణ గరిన్టులె, సమ ధర్మ మూకమతు 
సెజీ౦గిన విధికోవిదులే, ఆతి నూక్షళర శ్ తోతమ 
నామన్లాఘ్యతను ర కీంచికొనువారో లే అకా 
అశ్యల్పదేన నూ, ఎంత యవలితణముగ నగుపడితివే 
యమృతహృ దయయందు ! చీ తేపీంసన' యం త్రంభః 

బోలె నా యధార్థ స్వభావమును చాని గృఢ్గ బంధముల 
నుండి మెలిపెట్టి నులిమి కీశీవేసితిన, నా హృదయము 
లోని యర్షిల నంత జప్పరంకి, దానిని చేందువిస మ.త్తో 

నీండీంచికివే, ఓరి (వళయాంతక, (పళయాంతక, (సళ 

యాంతకా | కొట్ట కొనుము యో మి ER జిని, 

(శల యొగ్లి కొనను) నీ ని మాఢ్యమునుః జొర నిచ్చి సీ వెల 



రంగము 1?) ప్రళయాంతకరాజు న స 

చేని జ్ఞానమును వెళ్ళం గొట్టనది! అరుగు, ఆఅరుగుయు, 

నా జనులార, 

ధవ.---మహిపల్లో, నే నిరపరాధ్ధిన్సి నే నెటుంగను వీమి 

కారణమో శమ నిట్లు (ేకింప చేసినది, 

(పళ కట్టు శే కావచ్చు సామంతుఃడ, వినుమో |పకృశీ, 

వినుము $ [వియదేవత్యా వినుము! ఆ(వివేయుము ని 
యత్నమును, నీ కుచ్చేశ ముండిన సీ పశువును శిశువం 
తము వేయను! కీని గర్నమునందు గొడ్డు తనమును 

(గుక్కించుమ ! వృద్ధి కరణములను దానిలోనే యింకం 

గొట్టుము; దీని యపయశేస్కర శరీరమునుండి యెప్ప 

టిని ని బుట్ట వలదు చంటి పాపండైనను దీనికి యశ ముప్పు 

లిల్ల ! ఇది పీల్లల 'బెట్టనే వలసి యుంబెనాా మహో 

"ద్వేషం సంతతిం బడయింప్రుము $ చిరకాలము జీవించి 
గ్లీని కక్టంబు ల్లావించుచు నానుర రీతిని దీనికి నిత్య శల్య 

ముగ యాతనలు బెట్టు నట్లు! దీని జవ్వని మొగము 

నందు "పెన్తుడుళల ముదించుత నా పట్టియ; కన్నీటి 
పాటులో దీని” కపోలములియందు కాలువలు [కో 

లురచుకు * మాగ్బి వేయని తన మాళ్ళ (శమముల నుప 

శారములను అవమానవు నగుపొట్టకు; ఆ రీతిని నిది 



౫౬. అమృతహృదయ (అంకము | 

యనుఖి వించుగాతం చెలిసికొని యెంత మెక్కుడు వాడి 

మంు.శదో పొముకోజకంకును నొక మేలు మజుచిన 

బుడుత, వెళ్లుండు, వెళ్లు (డు! (నివ్క_9మెంచు.) 

భవ =ాహబాహోే ! మా (మొక్కెడు నిల వేల్పుల, ఎట్ల 

బుప్టెకో యియ్యడి ? 

సిరీ వేమియు బాధపడవలదు దీనికీ హేతువుం గెలిని 

కొన; మజి పోనివుతేనిగుణము పొయె(డి పోకీళ్లంతయు 

నతని ముష్పూ తనంపు మతిహీనతకుం జిత్సేము వచ్చినట్ల, 
పుశఃప్రవేశము, (పళయాంతక రాజు, 

(పళ నీమిట్రి, నా పారివారిలో నేబండనా యొక్క 

యేటున ! అదియు నొక పకుములోనే ! 

ధవ,.ఏమి సంగతండ్కు మహాప్రభో | 

పళంానేం జెప్పద నీకు; (గర క్ర) శ్రీవముం మరణనూ ! 

కడు ల్యతుం కెనాడ నకు శ క్రీ యున్న ందునకుు ఇ 

మెయి నా ఫారుషంబునుం గదల్సను $ నావలనం బలి 

మినిం బొంగి విడివడు సీ యుష్ణబాన్నము.4 సీనం౦టి 

" చాళ్ళాన్యురాలి మ రం గదా యని, "పెను 

గాలులుం బొగ మంచ్చులు సీ న్ని "సిం గవించను ! విత్భ శా 

పవు మాన్న్సరాని గాయములు నీ యొకక యిరి 



“A wr] 

యమునకు. చెసి దూజి పుం ఆప! మిన్ మూఢ 

bs తిరుగ దురవిల్లుణా ఈ విమిస్తామ్మ్కు మిమ్ము 

లం సోకి 'వేసిద, మణి విసరి కొశ్టెద, మీరు త్ర ౫ 

న ఇక్టత్రీో " మైన మెస్సి షజప, మా శోగాయె, అహ, 

ఇ యా ఫలము! ఉండ నిమ్గు; ఇంకొకరితో యన్నది 
కామకిగ్కె యది, నిక్కము, నన్నుం క 'ఛీతితో నాది నా 

యితేఇ స "ఏ ఆమెనూ[ తము విశే ఇనా ఇ య్యా కటికీతనమ- | 

నప్పుడే తన గోళ్లతో 9 తోజేలి మొగమీనూడ నొలిచి 
నేయు భూతువు కొన్ని నేం దిరుగనుం దాల్చుట రాజ 

"వేసముం, దేని నీవు తలంతువో యెష్పటికీం పొజు వైచికి 

నని; తప్పక చూడం జేసెద, ఫీకిని (పమాణమ్ము జేసెగ 

(నిష్క9మింతురో (పళ పీఠ, పరిషరులు ) 

గర _--అలకించితివా యా మాట, (ప్రాణనాధ | 

ధప---నే నట్టి యతిషక్షపాతినిగ నుండం జాల్క గరళా, 
సీ సెని నాకు గల మేల్వ్యలవునుం బట్టి యే,---- 

XY చాలులే, ఉరకుందు. వ్మి రోయి, ననుపాలుండ, fA! 

(బాణుగక) శ్రరోర్సి పద్ నీవు, చెడుదొంగవు కాని, వికూషను: 

డవు కావు, పో పద, నీ కావందు 'నెంబడి, 



సరా అమృ తహ్యాదయ [ఆ౦శము 1 

భాణ.-మామయ (సళయాంతక్క మామయ (హాయాంతక, 
నిలువు మోయి, విదూవకుని వెంట 'బెట్టుక పొమోయి. 

కొంక నక్కయు, నది పట్టు వడిన 

కూతు రోప్తను, రహీ నిట్టిదయిన 
శంక యక్క-జు, లే దురిదీసిన . 

శొండె కుళ్లాయి కొక్క యురి కొడు దొరకిన 

కృ0శేమి వలయు నిదూనకుుడు 'వెనువెంబడే, 

(నిష్మ9మించు.) 

రో = కత కానికి మంచి మంత్రమే యిచ్చినదాన నూ 
రురు జోదులే! బలుతంతమిది, బలుకావ్టళడ యీ 

తని నుంచుకో నిచ్చుట యాయితులై నూర్చురం జోదుల ; 
శర్మ ఏ కొల. కన్నప్పుడెల్లు ఏ గుసగుసలు విన్నను, 

ఏ తోంవు తోంచినను, ఏ మొజిపాట్కు'ఏ యనిక్టము వుట్టి 
నను, వీండు కాచికొనుటా, తన ముస్వు త బ్బిబ్బులను వారి 

బలములతో? అప్పుడు మన |పాణము లీ మొజకు ముసలి 
నసమున నిమిడియుండుటా. వనుపాలుండ, ఓరోయి! 

ధవ.._-మంచిె, కాని నీ వనగత్యభయా, కాంతవు శావచ్చు. 

గర _ల్తనుకాంపగ్సు ననగత్య విశ్వాసము కంయెను, ఎప్పుడు 
ముం దొలగించు కొందుంగాక నేశంకించు వీడల్క నెప్పు 



రంగము |? | పృళయాంతక రాజు క 

డును భయరహీత యై యుందు గాక మెట్టి విపీతముల 

వలనను జేముణుషాటు బడయక : నాకు. జైలియును 

లె మాతని యుల్లము అత డెద్దాని నా కుళ్చెనో (వాసే 

నాను నా ఇలియలి!! అతన్మి నాత౦ నూర్వుర జోదుల 

నావిడ సంరశ్నీంచిన, నట్టి య నౌాచిత్యము జీను వివ 

రించి యుండ, 

పునః (ప్రవేశము వసుపాలుండు. 

ఏమిరో యిఫ్రుక్కు వనుపాలు(డ! వీమిటిి ఆయు తృరమును 
నా ఇలియలి॥ (వాసినాండవా! 

నను __చిస్సము, అమ్షయ, 

గర వెంట బెట్టుకొము కొందజీ నా త్త సంరక్ష ణార్భము, 

రడితిని వెళ్లుము జవాశ(మెక్కి- వివింపు నూఫె కా 

ద్యంతము నా ముఖ్యమయిన భయమును); మటజియగ్రానికి 

నీ వునుః గలువుము స్వకల్పిత హేత్రువులను దాని సిబ్బడిం 
తలు దృఢపజిపదగుపాటి వానిని, పోపద'వేగిర్య మతి సీ 
తిరుగుదలం ద్వరిత పజవుము, (భిస్క )ంచు వసుపాలుడు) 

అబ్బబ్బె, పనికిరాదు (పాణనాధ్య యీ నీ పొలమెక్తేని 
చిత్తంబును చే నిందించు దానను గాను కాని, నను 

నున్నించు వ్యాడనైన జెశ్నెద వినుము తెలివి తక్కు. న 
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శనమునకు నీ బడయు నషపదూబు(బోలె, ఆ త హావికర 

మగు se తకు: భోకడ్త యంత రాళాలదు, 

గన _---ఎంతదన్వు సీ కను లాగామి నూడం జూచునో నే 

ను సవశేను: కానీ యింత నూత్రము గట్ట బాగున్న 
గాని మజీ బభాగుసేయం బోయి యున్న హైగును త్ర 

చు.గం బొడు జేసీ కొందుము, 

Xs కబ్బళ్ళె, మణీ... 

ధిన మంచిది, కానిమ్ము] ఫలము తెగప్రు 

రంగము ౪ చానిభుదుట'నే, ముంగిలి, (ప్రవేశము, 

(పళయాంతకళాజు, హీతకీ రి బాణభణిత(కు, 

'హ్ర....వెళ్ళుమో నీవు మున్ముందు గుళస్థానమ.నకు( బ్బ 
యా యత్తరముల, నా కుమా శె కుం 'చెలుపరుము నుజో 

చ నీ చెజేంగినది, అపెయిా యుగ్గరముః జూచి యడుగు 

నట్టిడి తప్ప. నీ చుజుకు, దనమునకు చుజుకు లేనిచో, 

నేన నీకు ముందుగ నచ్చట నుంజెద 

హేత నిదుర నొల్లనుు మహాహో నీ యుత్తిరమును 

నస్ప(జెప్పువజకుకు, - (నిష్కు9 మించు, ) 

బాణ-ఒకని మెదడు వాని కాళ్ళ మడమల నుండిన, దాని 

కపాయము రాదు కాళ్ల పగుళ్ల వలన! 



మ ౪] పశియోంతళరా జు జగ 

RT న రు ర్ కుబ్బ(డా, 

కట్టయిన బంకి లేదు నా మూట విని యులాన 
ముగ నుండుము నీ తెలి వెన్నండు చెప్పులు దొశ్షి॥ 
సకువదుె, 

(పీవో హో హా! 

గౌణ మా శైదన్చ లెము, ఆ నుపసటి కొమరిత నికు డ్ 
తోం టేంోర్యము శేయట; వలంిను, డీనికీం దానికి 
వులిళేంగ సిరడ కాయల సామ్యమయినను, చళ్ల వగా 
యన(గలన్ను నే ననగలం దానివి, 

(ఇ జావీలనోయి, వీనునంగలవ్రక స్స, వీల్ల (డ్! 

బౌణ అడియు వక్ష రసికురాళ, వృలిశంగుం బులిళేలు- 
బోలె నీవు చెప్పగలవా యెంనునళో మశ ముక్కు. మన 
ముఖము నడుమనుంకుట? 

(బం లేను, 

ఫౌణ,.ధీల్క మన కన్నుల మన ముక్కునకు. చెతి యొక 
చంపనుంవుట కొజ శే; బేనినయితే యె కయ ముక్కులో 
మూర్తొంని తెలిసికానశేయో ధాని కనులలో జొచ్చి 
ెలిసికొను టకు, 



౬.9 అమృతహృదయ (అంకము 1 

(పదానికి నేను కీడొనర్చితి.- 
బాణ = చెప్పగల వై, ముత్యవు చేప యేలాగు దన గుల్లను 

శేసికొనునో! 

(పళ్ల లను, 

బాణ, నేనుయ చెప్ప లేను; కొని నేంజెప్పల ల నత్త కిశ్లాందునకో, 

(హో ఎందు నకు? 

బాణ ఎంవునకా, తన తలకు గాసాకుకొనుటకు,.తన కూ: 6 

తులకు బంచి పెట్తి తన కొమనకు బరి లేక చచ్చుటకుం 

గాదు, 

(పళ.-నా నై. జమును మజచెద అంతటి నెయ్యంవుత 0|డీని ! 

నా గుజ్జము లాయిళము లయినవా? 

జాణ.---నీ గాడిదలు వెళ్లి యన్నవి వానిపట్లకు. న పృబుషలు 
నీల స ప్రబుతుములేనో, పెచ్చుకాని దానికి కారణ 

మేమో యది సాగను కారణము, 

(పో ఎనిమిది కానందున నేనా? 

గాణ.కెను, సత్యము భళి, సీనృమం చి విదూనకుండవుగా 

నుండగలను. 

(పళ్ల .రిరుగ బలాత్కొ_రముగ నపహారించుటా! వీకాచపు 

కృతఘ్నత | 



రంగము 7] ప్రృళయాంతక రాజు, జ 

చాణ నా వీదావకునిం గా నుంట్రివా, మా మయ్య, నిన్ను 

బాధగ చాందించియుందును నీ కాలమునకు మునుపు 

సీవు ముసలి యయినందునకు. 

(వ *.లఅచేలాగురా ? 

బాణ _.... తెలివిం దెచ్చికొ నీవజకు నీవు ముసలివాండు కౌ 

కుండవలయు. 

(పళ్ల, ఓర బ్బ నే వెజ్లిని కాకుండుత, జెట్టీ కాకుండుత, 

అమృాతంవు టమరులారా! నన్ను స్వాధీనచి తుని గానా 

డుండు: వెట్టీని కా నోర్వజాల! 

((ప్రజేశము, ఒకసుజను(డు,] 

ఏమోయి! గుజ్జును లాయితేము లై నవా 

సుజ,___సిద్ధము, మహా పభో, 

(హో... రావోయి, వీర్ల (డ, (నిన్క9మింకురు ) 





ఆ ధి 

పళయోంతక రాజి. 
Se 

ద్విత్రీయా౦క ము. 

రయము 1 గూన్థాన సామంతుని కోట, 

ాార్హ్్టి-ం-- 

దుష్ట,-- ేవుయ (పోవుత నిను, నూరనా, 

సూర, తేమను, నయ్య, తవు తం డి గారియొద్ట నుంటివి, 

మజి వారికిం చలియం జేసితి కోణపాలక సామంకుఒును 
రజశీచరి యాతని నీమాటియు ఇచ్చట నీ కేయి ఆయన 
తోం గడంవుదురని. 

దుష్ట దాని కత మేమి? 

నూర ___వమో యెజుంగన్ను తమరు వినియే యుందురు, 

వ్యావీంపైడు వ్యనూనము : అనగా, గుసగుస నానుళ్లు 

ఏలన నింక నవి వైవి ముద్ధిడు నూట లేను, 
: : 



జడ ఆమృశహృదయ (౨.కము 1 

మష్ట్ర.శే నెజుల్ | కేంద ఇనవుకు ఏవో యవి? 

ఫూర, __ తవమశేమి విన లేదా, యజ్ఞములు స్టములగుచ్చున్న 

నవి కోణనాలక ధవళనగ్య పట్టవ్యన. లకు? 

దుశ్ర.-మ్మాకెన ప 

నూర... విళళమ్యెకీని, 'లెంయ, కౌల| క్రమమున. శుభమస్తు, 
జనర! (నిహ్కమించు ) 

దుస్ట -ాపట్టవస్థన( డిక్కూడ్ నండెడ౦డా యీ రాతిరి? మజి 

బాగాయె ' మిక్కిలియ బాగు! ఇగియు నా (ప్రయోగ 

ములో ఒలిమిక( వొచ్చిల్లుమున్నది. నా యన నా 

యన్నను బకొనుటకు కొటచ్చూను కా(వుదల నమ 

నాం) అంతే నాకిక నంగతియున్న ది, యొక్క 

నూమోంశము దీనిని నేనే జరిఓించుకొ నవలయు: లు 
ఛాగ్యకులార్థ నా మేలునుం గూర్పుయ ! అన్నయ్యా 

నొక మాట ; డిగిరమ్ము ) అన్నయ్య, ఓయి్యి యంటును' 

(ప్రజేసము (వేమనింహుయ 

నా నాయన కానలిం జూచుచున్నాండు ; ఓయి బాబు, 

ఈ చోట. బాస్పరు గెత్తుము 3 సమాచార మంకప్రోయినవి 

సీ 'వెచ్చట చాయయిడి యన్నావని, నీ కిప్పుడు ేపూంటవు 
సదుపాయము నున్నది: కోణపాలక పట్టనర్థన, నకు విరు 



పట్టవగ్గనునకు విరోధము నాతయి శేవియుంను కచ్నీమీంటి 5 

భౌగుగ జ్ఞాపకము జేసి స్ట్ 
(నము అందు నాకు నిశ్చయ వేర, ఒకనూటయు కేగు. 

దుక నా నాయన రాకజూడ వీకుచున్నా(శ మన్నె: 

వుము నన్ను; చెపమునకు నీ పైని నా క్రక్టిని డూయ 

వలయు. నీవును డూయుము; నిన్ను నీంగాచినాన్ను. 

కనుంఒకు , నీ పతీమునుం బూనికతళో రశ్నీంచు ఫ్ 

ట్లగుపడు ( బర ) లోంబడుము ; రము నా నాయన 

సముఖమునకు, వెలుతురు ఎవరోయి ఇక్కడ |! 

లో ) పాటివో అన్నయ. (బిక్ణర ) కౌగడాలు, డినటీలు' 
(ఇెవిలో.) మంచిది, పోయిర్న్లు (నిష) మంచును పేను ) 

డీ తీసిన కొంచెను ఇెట్టరు న నమ్మకమును బ్య ౦చు 

(తనచేతిని గాయము కేశీకొ సను) శప ఇనుమిక్కలి యాశే 

ముతో సాహసీంచితి నని; నే జూచినాడం | చావుపోతు 
లింతకం"టు నెచ్చుంజేయ వట్టి జెంగాటకు. నాయనా, 

నాయనా! నిలవుునిలువు ! సాయ ఘు లేదా! 

(ఫ్ర చేళము (వియ్మనతుండును సేకకులాను కాగడాల, 



by అమ్మతహృదయ [అంకము 111. 
ర 

ప మాన్ ర్? దుష్టబ్యు, ఎచ్చటరా యా (దోపి ! 

భ్ 4 స్ట - ర్త చ దృబనే నిలచి నాతడు కటికి చీశటిని, అతని 

నాంచ్ వాలు దూసి, దుష్టనుం త్రముల గొణయగుచు, చందు 

నళిమంత్రించుచు. దనకు శుభము నన్నుగహిం 

"వేండుచు,--- 

' వయ ఉండని యెక్క డవాందు? 
వష్టామాడు, చొబ్బు చె తుకెట్ల ( గాటుచున్న దో, 

యనక డరా యా (దోహి (శేమసింహుయ ? 

పప్ప _ఎ-సాజీిసోమె, బాబూ, యి క్లెరువున (తష్ప్యకోవ చూ 

య. ఎప్వుతై లే యె యపాయమునను నతండ శక్షంతు 
య---తజుముం డాతని, నహ! వెంబడించుండు (నిష్క్రిమి 

శుక కొండకు శేవకుల) ఏ యుపాయనునను 'నేమిటి ? 
వ! గాయ కాకపోమెనో తమ సన్ని ధానమును సంవా 

న్నీయకోనుటక్కు మటీ నే నెప్పుడై తే ఇవ్పితినో 
సా న దుష్ట ని గహుల ఇ దాన వారులు వితృఘాతకు 

లపై దమ రశ్షితేముల నెల్ల _పేరించెదరన్వి వివరింపలనే 

యెట్టి బహుగుణ బలిష్ట బంధముత్రోో బ్యుతుండు తండి 

తో “నియం, శ్రితుఃడో యని బాబయ్య, సం గహముయ, 
మాడలనే యతడు నే నెంతట్రి విద్వెషముతో నతని 

a 



శ్ ల we నాం a శ్ర క్ల RR, జై 

రాకున విక్ల్షయమును నిరోధింఎలినో యళ కోన | హూ" 

వేగముతో నరని డూశిన కరవాలంబు బుత్రే నాయర్ న 
శేకీరమును రన యావచ్చ క్రినిం గూక్నిళోని తాకుము 

నా చేతిని గాయము శేకినాయ కాళి పూర్ణ పబ్బు 
స్రైర్య శౌ ర్యాదు౬ లతో, నీ యర ప్రీ స్భోతశ్చర దహ కం 
విల నే నతని మాక్కొన సప ను న్య్ధత్౦ జూచిణూ. 

కేక నేంజేసిన  ూపంబున భీవణంజఒందియో, ఒట్ట"జాలి 

యుకవడితో సలాయితుండడె మె 

శీయ =పరు7ాత్తనివాండు బహు దూరమునకు 2 క్ర భూమి 

కయ... డత డెన్నండై నం బ్యువకక, Va 

నాపకిమార్సు మహో సు పట్ట ధ్యద్రుయ 
యథిశక్టిరుండు నాదు పూజ్యుంా ల సగ 

కుండు, నచ్చ నీ రాతీర, ఆయన యాజ్ఞంగాం (బకఓ 

నం. జేశిద, నె న్వండాతని నెదకిష్టునో, యా ఘాతక 

దురాత్తుని దహన స్ట్రూణం ఇ నకు నమర్చణంబు శీయునో. 

యళతండు నూకు గృత్వ శ్ర లౌప్మాళుండు , ఎవ్వం డ డత నం 

దాంచి యుంచునో యతంప నధావాతు (డు నగునసిం 

దుష్ట వాని దురు బ్లేశంబును మాన్సింప నే (పళ్యాజేశయు- 

జీనియ, నతండు తన నిశ్చిత దువ రృమున దృఢ్గ వతు 
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యుందంజూచ్చి ఒరువంవు భె మీతంబల నతని కుటల 

-యలుసపె స్రైన నవి భయము. జూకెతి ) (పతివచనం 

బిచ్చెంగా, నిటు, ఓరి యచాయాదుడా కొలపయాండ! 

శలంచైదజా ఫీవ్సు నికు మూర్కొని నే నిలచిన, నీయందు 

మక్ యుంచుట కౌన్కి నియం ేదైనను సన్గుణమో 
యకల్తియో కలదని విశ్వసించుటకాని, నీ మాటల విశ్వా 
వాళ్లంబు ల్లావించునని ? కాకేరదు ; కాదని నే నాధం 

“గక్ట వానిని. లవనే నాధింపనే సాధింతుగా, నిక్కమిది, 
"వు నా నాంత డస్తూరినినే వెల్వరించినను.._వా నన్నిం 

శివి (త్రిల్చి చేయం గలను నీ నూచన యన్మి యోచన 
యన్వి పావిష్టి (వయోగంబని ఏ అప్పుడు సీ వీలోకమంత 
టిని మంద బధులం గావీంపవలసి యుండు వారూహిం 

కని యెడల, నా మరణము వలని లాభములు అళిబలిక్ట 

(పేశేషణములును (పోత్సాప?న కారణ గగ్భితములును 

ఇనుటంబ్య్రీ యట్టి నా మరణమును సంపాదింప నిన్ను: 

బురికొ ₹ సని” 

శ్రియ _విపరీతుకా కటికి గుంజెల మహా పాతకుండ ! తన 

యుక్తీరమునే తనది కాదని సాధించునా * నాకు బున 
నాయ కానే కాడు. (కాళవాంపను లోపల) వినుము పట్ట 
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నర్ధను కౌహాళులు ! కారణము తెలియదు ఆయన యాగ 

మనమునకు, కడలి శేవులన్నెంటినిం గన్టివేయించెడ ; ఈ 

వాత కుండకు తప్పించుకొనం జాలము, పట్ట భదుయ నా 

కా వరం బీవలె; అంతియకాదు అతని చ్రిక్తెరుశ్రణ బం 
వీంచెద దశ్చునుం దగ్గికక రాస్ట్రజనులందశు నతని 

గుజుకు ప్యఫునురు గాక, మజీ నా భూమికీ, బితృ 

ఛక్షండౌ నో సహజ బాలుండ, నిన్ను రగ్ధప్మాక్రుం జేయు 

నుఫాయములం బన్నెద 

(0) చేళన్ము కోణపాలకు:కు, రజసీచరి, పరిచరులు, 

కోణ సుఖమా, అస్య దార్య మిత్రమా ! ఇచ్చటికి చే 

నచ్చిన వీనప్క ననగ నిప్వుజే దయనవలయు విచ్శిళ 
చారల విన్న వా,డను, 

అవాలి 

కజ ___ఆది నిజమేయయిన అయ్యపరాధికి విధంప,గల రాజ 

దండన యెంతైెన ఈ గొజంత యే యగు, ఎట్టున్నారు, 

(డైగ్గడలవారు ? 

ఉియ.పీయి, మాళాంబగారు నా వృగ్ధహృదయంఖు 

(బన్నలె పోయినది, (బ్యాలె పోయినది ! 

రోడ. ఏమిటీ, నా బాబుగారి జ్ఞాన సుతుడు నీ (పాణమును 



?౨ అమృ్మతపహృూదయ (అంకము! లై 

సెమశినా అవ్వాంయ, మా నాయన గారు నామకర 

ణము జేగినవాండే? నీ య్యిలి | శేమసింహుంోే ? 

(వ్రియ..._అమ్మయో, దొరసాని, దొరసానవ్మగారు,.ఆ యవ 
మానము నేమందును, చాంపవలెను గాని ! 

కజ_మా నాయన గారి పారివాం డగు జగడగొండి జో 

దులతోం గలిసీ మెలంగుచున్న వాయ కొడు? 

(వియ.---లెలియదమ్ము నాకు కదుకుర్భరము, చెడు దుర్భర 
మవ, 

దుష్ట w= , మాళౌంబగారు, ఆ సహావాసమ.లోని 

pe 

రజవిచ్చిత్ర మే మున్న ది మజ్కి యతని! | దోహాచింత వుట్టి 
" న వారల కావలయు, నీ ముసలివాని మరణమునశై యా 

సిం బురకొల్సి నారలు, యాతని నేల నచ్చు బళ్ల ను దూ. 

బజదింయ.తై పాడుసేయించుట కొజకు ఈ కేటి మా 
శటనే మా యక్కోయనలన వృమానమందినది తేట 
శెల్లమిని వారి యసభ్యతను గుజించి , మజి యిటువంటి 
మున్న చృరీకలతోం గూడ్క నేమన్న, వారలు నా యింట 

నిలుచుటకు రాంగల్లీన చే నచట నండంగూడదలి, 
కోణశేను నండను, నమ్మము నా మాటను, రజని. దున్న 
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బుద్ధి నే విన్నా (డను, నీ తం డికి నూన్తి వళి ధ్ధిఃప్త త్ర? 
ధరను, 

దుష్ట..._కుమారద్ధక్షము కాజంటండి, డెనర, శేవలను, ? 

శతు —శతంగజే బయలు చెప నతన (వయోగవును : 

మతీ పడినా. డగాయముం జు*పఏంీరు, వానిఒ"కొను 
టకు | బయళ్నింపంగ, 

కోణ వెంట. చాజీయున్నాశా యెనళైనను బుక్ న 
వానిని ? 

(వీయ ---చిక్తము, మహా పభో, 

గోణ _-ప్టుబకినృవాయిశ నేమి క్రీమశీయ శయముండిదు, 
సీ యిస్టానునారము సియించికొనుము నా యద్ధికార 

బభాదులన్నియు నీ చేతివి యని మెంచికొనుము ఇంక నీ 

పనియేమన్న , దుష్ట బుద్ధి, నీ నుగుణమును నీ వినయమును 

నీ కణముననే యింత స్తుతి ప్మాత్రమగుటను, నీవు చేట 
నుండి మా శాండను కమ్ము : ఇటువంటి యగాధ విశ్వాస 

మున 5 ర వైజంవువారు నూ కత్యంత యగత్యులు ; 

కాన నిన్ను మేము పట్టుకొనియెడము, 

దుష్ట ---సేవంజేసెద స్వామి, తమకు, సత్యము తప్పక, తక్కి న 
కొటంత 'లెట్టున్నను, 
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ర =కోత్రే వి నిమిత్తము, కృతజ్ఞుండము సన్ని భానంబునకు, 

ల వ. జలియదు, మేమెందునకు వచ్చితిమో | నీ ద్శ 

షనకు __ 

ర wan చేళపాళము కక్, (గుక్తికంటి కేయికీ 
దారము (గుచ్చుచు (నూదినాటు చీశటిని మెల్ల మెల్లంగ 6 

(గాకుము) ) అర్య పీయన్రక, ఘన హేతు పూర్వక యన 
కములు వ్రకనవి ; యిందు నీయొద్ద మం త్రనహాయము( 

పవని వడవవలకి యున్నడీ మా నాయనగారు | వాసీనా 

రొకపక్క ఇ నా యక్క య్యయు (వానిన దొంయ 

(పక్ (౦ గవలోం జబ టన వేుములంబట్టి 0 ఫీనిక్రి 

మాతుమోట్క మొ యిరిట్రికీ దవ్వునరండి (వాయ ట 
మి%్కలియు మేలినుని నా మనంబున దోంచె. అయా 

తాయ గాలులు వేచుచున్నా రిచటనుండ్తి పంవునపటకు, 
వంచిసాంజనవర్కి సీయ్యుంబు నో దార్బుకొన ము, 

మజీ యొకంగుము నీన యీవలసిన యేకత మీ మా ళ్ 
ముశందు ని మాటచొప్పున నీ నిముసమునందే మా ప 
జరి వింద వలనీ యున్నది, 

(నీయ ---_దాసాను దానుండను, నూతాంబ : వలిన వా రిద్ద 
జ్కిని మన నఃవూరగ(క స్యాగతంబు, (ిక్కముకుడ) 
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రంగము | |ప్రియక్రకుని కోట యెమట, 

(ప్రచేళము, ఫీతేకీ _ర్టీయ వసువాలు(ధాశ్వ జేబు వేలు 

నను --నూమన్సు సిక నుమ్రి క్రమ : ఈ యింకివాడి నే ! 

ఫీత..._ళఇను 

వను ఎక్కడ నుంవవచ్చు సూ గజముల ! 
పాత్ర - __.అకునులోన, 

ఏను.---వేంయెద .నేస్వముండిన్క జెహ్వుము నాకు, 

హీత జే సము శేవు ఏ పయి 
నను పోనీ అట్లయిన, సక్షశేయను ఏన్నునుః 

హిత ---పెదన్టూరి కంపకోటలో నిన్నే నిణీకించిన ననగ 
నన్ను సడ్డ సేయం జేతులే, 

వను వీలనయ్య నన్నిటు లాకుదువు? నే సెటుంగనే నిను. 

హిత ఓరి నే నెజుంగుదురా నిను, 

వను ఏమని నన్నెబుంగుదును? 

హిత .__దొంగవు: వోకికివి? జూదకివి? ఎంగిలి తింక్షివి ; 
వీచవు, పనికిమాళిన్క బిజ్ణ బిగువు, బింకాలపోత్సు ₹లవి 

తక్కువ, బికిరాలమారి గోంచిగుడ్డల, వుషు పేదలక, 
అడ్జుగ బక్లెఫ్కు ముజీకి మూతి చింకిరి శెహ్వల కైలాట 

కొడకు, కలువకారిజవు, తళవుల మారి టకటంకను , 
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ఆపు ఏబుల్క జోలిమాలిన పనుల్క వీలునని శేరంటబ 

ముల, స ల తెక్కలి కాండవు; ఒంటి కక్కసాల 

కొడ్లనుయికు స జబొననీండ ఏ ఈ గతగు బిరుదుల నొక్క 

చిన్న యక్కరముననై న నడ్డంకి యాడితివా వెష్టు దెబ్బల 

నావేతం దినుచుం గూ వరాగములం గూంతలు మ్యైచుం 

ఒలనరించు పిజీకి కూళు డవు, 

వషేేశే?, ఎట్టి రాకాసి పలువవురా నీవు, ఇట్నియప 

రాజుల గూక్ కరించుచు చీకాకు పప్టెదవు, నీ మోర 

కెలియని నన్ను నా మూఃతియు నీకు “జలియకుండంగ | 

హీత్ర ఎంతటి సీష్గమాలిన మొండిక స్పై తులువవుర నీవు, 
నీ 

నక్నలుంగ నని  భొంకుటకు ! కంయనాళ్లైన గా లేను 

గా దఃటర్కా నీ కాళ్లు వారికొట్ట్రి రాజుగా ిదుటః దెగ( 

దన్ని నేను? డూయుమురా ఓరి మాయలవా౭; బంక 

రాశి శైనన్కు నెల వెలుంగుచున్నది) నిన్ను వీసీ! 

వండి . శేశద సీ వెన్నెల తోడుత ; దూయుమురా, 

నిఛవు మంగి వేసాల దొర కోలు సన్నాస్తి డూ 

యురౌ, తూయు ! పేడిమీసవు మిడి (గుడ్ల పోతౌ 

(డూయును క త్రీ?) 

వను ---పోపో ! నీతో నాశేమి జోలి లేదు పో. 

ణా లు 
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పొత __మాయు ర్వా ఓరి హోకీరి, రావిగాకి క్రడ్డముగ 

జాబులు తెచ్చినాండవ్ర; ఆ పికినూలిన క్రీలుబొమ్లు 
మాటను మోసీకోని వచ్చినాండవు, చాని కన్న తం డ్డి 

యుక్క- రాచజ్కమును దిగు (దొక్కుచు మాయు 

ముర్కా ఓరి మాయదారి; రా ర్లు భూత మొక వెయి. 

నను _---సాయము ఊహూ! హత్య; సహాత్య ! సాయము" 

హిత్ర కొట్టు? శిరి వరవుండడ, నిలుర్క దొంగం, 

ఏిలుము , ఓరి నీటు గుండండ, కొట్టు. (వానిగొట్టును.) 

వను _--సాయము, సాయము, కోాబూాహళూ, హత్యి, 

హత్య ! 

(పజేళము, డూశీన కటా3ఫో, దుష్టబుస్థ ; కోణవాలక, 

రజసిచరి, గుళస్తానుణ, సేవకులుకు, 

మళక్ట.--నీమిటది ! వీమి నడవడి! (వారి విడందీయును.) 

హిత,.కౌనిమ్ము, నిశ, ముద్దుల బుమతండ ఇస్టముండిన ) 

రమ్ము, పీకు "పెస్టెద నెఆచి (కయ్యవు చవి చూపెద; 

రార ను చిన్ని కొమారు(డ. 

ప్రియ, ఆయుధములు! సాధనములు! వీమి వివాద మిక్కడ! 
కోణ శాంలింవుడు, (పాణముల శకాశించిన; చచ్చును 

పాయు మరల 'నేయువాంయయ, వమి నర్భమానము? 
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TE Ne కా వు ని యింటికి: గిచకి చ ఫూయుచ్చుం 

కమ గ 

కోణ _ఏమిట్రీశా, 
రాజక? 

వగు మీ శం బుక కలత ? అది చెప్పు ముందు 
వా ౧౧ ర్న 

కూంత్రవ్ ద్వంద్వమాలకును నింత పగ యుండ నేరదు, 

నాకును ఏ జత్సిలమారికి నుంప నటు, 
జని cn 

కోణ వాని శేల వీరి ఇదవు జిత్తుల నూఏని? ఏమి వా 
శకము! 

రొ ని 

హీర, ఈతని మొగ మూప్ర నా కింవు కొలుపదు 
గ ఏంటో 

నెద్ను కౌదు కాబోలు, నా మొగ 

మున్ను కేక యా వాని చేన్మి మట్రి యామెదేని, 

కాత్ర =—గెబ్బు నా పని యేమన్న(, గలరూన్ర చెప్పుట 

వినుము నా కాలములో. జూచినాండ నెన్నెన్నో మేలు 

మేలు మొగముల్క నిష్పుడు ఈ నిముసమున నా యెదుట 
నగుపడు మెడల పె నిలిచి యుండు నే మొగము 
కన్నను, 

కోణవీం జెవంో టక్కరి వీని చవరో మొండి మాటల 

బై పొగడి నందున, వినయము శేని పరుష 'వేషంబు? 



దాబ్నాకాన్సి యా చేనిన వేపను సవాళ్థను బరహ 

నత్యభాహణంబును బొతిగ మాక్ని జేసినాయ ; వీ 

మఖనుల్వి కేయ చవేండయట్క వలె వీయ వన 
అవాలి 

ఖ 

నువు డం, స్ట చివండంట, సత్యమే సలుకన వధం 

చాలును ఒకర ' ఈ బాత్ జిగి 

సవా; వీకలు తమ భాహాటవు ధోరణిలో ౫౬ 
తం త్రమునుం దొరుద్దశవ:లం చాచి నాంధయరు; కున 

బంబ.తనము శేయుచ్చు నక్కా వినవయములు నూవ్రన: 

దను యూడిగంబుల ఒలు నున్నితముళ నడ వదా 

బికుఒది జాగు పవికాం ఉకును పీకిలో నొకరి కున్న"! % 
on 

మాయ బగల కల? తనం బండ సేరదుః 
జానీ య 

ఓ Cm హ్ ప్ర ఇరోం క సె వాలం నెం. 

a 

హితి -వాబుగా రండు మహో సత్యముగ వందు నిరా" 
చ 

యాధార్థ్యమ.తో సంక్కు బే దీష్యమానుం డగు నహ 
రుని శిరో వేస్టనం బస జార్వల్యమాన BEA 

Ce 

బోలు (వభానంబుతోం 'దేజరిల్లు చం రమ నహ, 7 
ట్ి 

ధానవు కరుణాపాంగ వీత జాసాది లౌబ్లానునారవ. గ, 
డా 

కోణ ఈ మాటల కళ్గీ పాయ మేమి? 
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హెత్ _._తొము తప్పలు పెట్టు నా సహజ భాపన 6 బొజుం 

గటమె. నాకు. దెలియ నయ్య, సను వ్యాజ నుతి 

శాయ శౌ నని; మిమ్తునెన (దు మాస నచ్చానా తేట 

మాటలలో ) నలేయ నుణ కాతుకాలో, నే సమో 

అట్టి పని వేయ లేను, తమ న్మిగహము చ్చూపడి నన్న 

మెయి జేయు నట్లు _ౌర్థిరచు భాగ్యంబు నాకుం 

గ్ సీనను: 

కోణ __-సీవు వానికీం గావించిన సర మేమి? 

వను ._నే నెద్దియం. గావింప "లేదు? ₹0 ఢొక దినముల 

(క్రిందట, సీతని చాకి పలుకు లాలిగించి, వీని దొరయగు 

రాజుగారు నన్ను. గొట్టు నలతటి యను గ హము 

జూవీ౦: అప్పు డీతం డాతనితోం జేరికొని యాయన 
నిహమను ననుమోదించుచు, వెనుక నుండి నా 

నాకను వారి కోన్చైను; బోరగిల నే వడి యుండ్రం, 

వీయ నన్ను. ద్టచు దూణుచ్చు. వెక్కీరించుచు నతి 

శార్య పౌర ముల దన మీద నారోకించి కొనంగనే 

యితే డఖూ 'ర్యానహాయ  వరులలో నొశయంయ ణన 

₹కీ- రాజుని శాఘనములం బడసెల బుడమి 26 బకి 

యుండుటం బట్టి యాత్మే సంరకు కాళ క్యృగై యున్న 
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నన్ను, మార్కొనుటకు యత్నించి నందనకు; ఈ 
దాముణ వీర క ఫ్రత్యోంబు వలనల గండ పీన క్రొవ్యుతోం 

డిరుగ నిచటను నా సె డూసీనాంయ, 

హిత ఈ కొంచ లీ ముచ్చు గోర లెదుట నుత్తర కుమా 
ర మూరీచులును పనికిరారు , చారి విద్యలలో నీరు (పధ 

మాక్ష.రాభ్యాసకులు కానలెకు. 

కోణ ప క రో బొండ కొయ్యను ! ఓరోరి ముండి 

పుల ముదుసలి జూదకి, ఓరి నరపగడ్డక్రతంబుల 

మారి సీం నేశ్చిదము చూదు. 

హిత... బాబు, నేం ఇను ము*సలె నీవుజేమియు నేర్చి 

కొనంాల? నీ బొండ కొయ్యను నాకని లెన్బెంప వలదు : 

చే రావుని భృత్యుండ 3 ఆసన నియోగమున నీ యొద్దికీ( 

బంవం ఒడినొండ , అ భూత నగు ననుం జెగింతు వేని 

సీ బొంది కశ్చేలోో కను నవమలించిన వాం డయ్యెదవు 
నా యొడయని పవ్నితతక, కయ మేర మీణీన వైరి 
యమ్యుదవు నా (వభ ససుఖమునకు, 

కోణ పట్టక రా బొండ కొయ్యను ! నా (ప్రాణము నా 

నూనము సామీ(గ, నందునే వీడు కూరెడి నడి పగలు 
వటికీ ఏ, 



రోజు.-నక్షి పగలు వజకునా ! నడిశేయి వజకును, (పాణ 

నాధ, చాలదు, శే యెల్లను. 

కీంత్రే వీమమ్మ, తల్లీ, నీ నాయనగారి కుక్క_యిననుు 

నన్న ట్లు శయరాశే నీవు, 

రజ --ఓయిి నీ వతేని బంటు కావున అట్లనే చేయదు, 

మానను, 

కోణ...-వమా వదికియ నంచి యుండు నజీ వన్నె కల 

వా డీ కొంటెకౌడు. కానిమ్ము, వక్ రండు బొండు 

కప్పను, (బొండు మ్రూను తెశ్వరు) 

(వీయ....-శేం (బార్థిం చెద "దేవర |పసాడమును, ఆలాగు 
తమరు అనతియ్య నలదు: ఈతని నేరము గొప్పదే కాని, 

పని 'చేవర లగు రాజ సన్నిధానంబు తగుమాడ్కిని 
దండించెదరు. (పభువులవారు విఢించిన నీచ దండన 

అల్ప స్తేయములకుక్కు నతి సామాన్య యతి (కమణ 

ములకున్తు మహా నీచతములు నత్యం తొనజ్ఞాతులు నగు 

చార్భాగ్యలకు విధింపం బకు నట్టది ? మహారాజులంగారి 

- మనంబునకు మిగులను స్వమానభంగమని తో౭చెడిన్సి 
తమ రాయబారి నీ కితిని నిర్భంథించుట. తమ గారవ 
మునే త్ర సణీకరించి నట్లు, 
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ఫో,.__అందునకు చే ను తృరవాది నయ్యెడ 

రొజు,..మా యక్క_య కింతకం మనను స నొవ్వ వచ్చు, 
వినెనా యివ్వడువునం దన మశివకానికి బెబ్బలును 
ద్య్విలుకు [పాప్రించె నని యా బిడ పనులయందు (శద్ధ 
వహీంచి నడచి నందునకు దూర్చుము వాని కాళ్ళ న 

(హీతికీరి బొండగోనుంపం బడును.) 

రమ్ము నా [వియనాయక్కౌా 'వెళ్లుదము, 

(నిస్మ్క)మింతు రండటు లఘు, హీళ. లు కప్ప) 

(వయ నిన్ను బట్టీ నే సం బరి తవీం చెద మిత్రమా ఇయ్యది 
పట్ట భదుల వ్ (పసాదము, వీరి మనో భావమునకు 
అయ లడ్డులు లేవు, లోకమంత టికి నిది విశదము : మనవి 
జే~ద నీ కొఅకు. 

పీత ._డయయుంచి, వలదు బాబు ఏ ఎక్కు_కు జాగరణముం 

గిన [నయాణముం జేసి నాండ : కొంత తడవు నిదురించి 
బడలికం డీగ్చికొనియెద 3 మిగిలిన *ీవ్ర కల వేయు 
చుండెద. సత్సరుషునకును దురదృష్టము డాయం బోను, 

న్నపభాతము నొసంగెద ! 
శ్రీయ. _పట్టభ। దున కిది చెట్టయె యగు: ఈ చేత యతని 

బునకు పాలు సేయు, (నిష్క-మించు,) 
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హీతే..._రాజభ[ద్భ (పాత సామెతను స్వానుభవమున 

మూడలించి కొనవలయుంగా, భగవ దన్నుగహవు వలన 

(తవ్పీ) భానుని తాపనునం బజదవు అనం _ దానిని! 

(ఆనయ ఉభంర్ముభస్ట ముషరి సన్యానం బని వేర 

రమ్ము ఓ యీ దిగిన గోళవు టాకాశ దీవనూ, సీ నుఖ 

(పదము లగు మయూఖముల నీ శేఖనమునుం. ఒరించు 

కొనిమెద! మహా దుఃఖమన శ*ీ కాని మణి చనికీని 

మహాద్భుత భాగ్యములు సామాన్యముగ గోచరంబు 
పడవు ; నే నెజుంగుదు నియ్యది యమృత హృదయ, 

పంశీనదని, ఆ షా నా మహో భాగ్యవళమ"న 

మాచార మందినది నా మాటు చేసు జీవనమోను 
గుణించి : ఈ విపరీత | నుడి మా బోంటి నష్ట భాగ్య 

లకుం దగుంబాటి నిపారణముల నూకి చే బట్ట గట్టు 

'జేర్చం దరుణంబు డాయు, భొతిగ నిదుర ₹మిని పూచి 

పో యుంకు కునుకు కన్నలార తరుణ మరసి మూసీ 

కొనుయు ఈ నా యవమానవు టునికి నవలో కింపకు(డు. 
ఛాగ్యనూ, నుక్మాత్రము చిజునవ్న నగుమా మజియ, 
నొక వరి? (త్రిష్పుమ నీ చక్రమా౯ 1 

(నిదురించు. 
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రంగము 111 ఒక యడం. 

దః జోను (వే న్ హు £ డు, 

(పేమ ---శక్ను. జాటింపగ శే వింటిని? అవృస్థవశషున 

నగుజడిక యొక్ చెట్టు తొజ్రను "వేంటనుండి తప్వుకొంటే 

ఒక శేననను బందు కట్టడి “కేదు: ఒక చోయైనకు గాక 

రాము నన్ను. బ్య్వకొనుటశై కాంవుదల శే శేదిదియు, మహ 

విశే జ్యాగతతోం గూడికొననడియు.. నేం బ్య వడం 
వజకును నన్ను, గాపాకళకొసియద *, కావ్రన నిట్లు నిళ్ళే 

యించుకొన్నాండ నత్యంత స్చమును నల్యేంతే ద్రీసము 
నగు వే వేనమెయ్యదో, ఎట్టి వేసమును దాః ద్య) దేవ శ్ర మను 

నుని మృగమునకు షా పున సమానము. జేసి యవ ౫ 

నించుటకుగల్పించికనణుణి చెనో యట్టి చే వేసముందా ల్బెద) 

నా ముఖమునకు ముజీకిం బూసీ కానియెద, నడుమునరుం 

గంబళ్లు కంచుకొనియెద, నా శేశజాలమును విశాచముల 
కరణి జడలు బేడికొనియెక ; విగతేవస్ర్రమ,ఏ న నా 

శరీరము ఆకా? జన్యనుగు మారుతములను తజ్జన దైన్య సమస్త 

యుష్రదవములను పరౌాజ్లు ఖంబు చేఢెడిని , గ్రామవాసి 

ములు నాకు బుజువు నుదాహరణములుం en 
ఇచ్చ వెళ్లి చావళ్ల వీకౌరులు లబలబ రవ్వలు పెట్టుడు, 
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తీమికెక్కీ- కొటి.ప పాణీన దండ శైేతులం గ౦డునూదులు, 

(మాకుముళ్లు, మేకులు, రావణ మీసంబులుర (గుచ్చి 

కొనుచు, నీ రీలిని వికృత చేళ్టలతో భీదకాంవు లిండ్లను, 
చిన్న పళ్లెలందును గొక్జాల దొడ్డులందును, వీండి తిరు 

గలులందును, కొన్ని వేళల చెత్తీ'వేత్తేగ శాషములు 

సెట్టుచు కొన్ని వేళల |బతిమాలికొనుచుు బలవంతపు 

బిచ్చముల నార్జించుకొనియెదురు !డినమొల వేల్పుగా(దు! 
నెత్తి వెంకటాయ ! అదొక్క- ఆదపవున్న దీంకన్వు శీను 
సింహుయ నమా వ్నీం జెందె. (నిచ్చు మిం చును ౨) 

రంగము 1 సశ స్థాగని కోటముట, హీతర్ణీ బొండ.కొయ్యన, 

(ప్రవేశము; 

(పళయాంతకరాజ్తు గాణభణితుంప్కు నొక సుజనుంగు, 

(పళం---విచ్శితముగ నున్నది వారట్లు శేచిపోవ్రట యింట 
నుండ్కి నుజి పంవకుంనుట సొ రాయబారిని, 

సబ _--అరయిక పైని తెలియవచ్చె, అఖుముందిటి ₹ేతి6 

పపం జోటుమార్చ వా రాలోచింప శేదని, 

పాగ జయము, జయము నీకు, (భవ కణ్య ! 
సళ అహా! శ యపమానమును నీకు వినోదము జేసి 

కొంటనా ? 
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పీత ___శేదంకు, దేవర 

బాణంాపహాో హో! కోటికి పెండెములు కళించుకొన్నాయు, 

గుజ్రములను వుజాలం గట్టుదురు, కుక్కల చెలుఢీషలను 

గొంతులం గోంతులను గానలు, మనువ్యలను కాళ్లను, 

ఒక్కు-(దు కాళ్లను (గొవ్వు మీజీయుండిన నతి! (నూకు 

మేజోళ్లుం దొడిఇదరు. 
(వళ -ఎవయ వాయ నిన్నిచట నుంచునంత సీ మాన్యత 

నవముత్రించిన వాండు ? 

హీత్ర వా ఢిర్లణును, అతడును, ఆవీడెయు, నీ యల్లుం 

డుం గూతురు్, 

(ఎళ.---కాదు, 

పీత పను, 

(పశ కౌదని నే నంచుండ (గనే 

హిత నే నందున్నానుగా, జొనని. 

చళ,._శకాము, శొదు, వారట్టు చేయరు. 

హిత ___బను, వోకే చేసీనారు, 

(వళ ---వివస్పతి నె సామీ నేం (ద జెనెద, కానేకాదు, 

చద, ఇెనే యాను. 

వ్రజ 
ఠా 

రాత్ర. అపు నన ల్ని సాకికి, క నఫుపె 
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(పథేవార స్లాయ జేయు దెగింంర్కు చేయ7రరు శేయ 

నొస, ఇయ్యది నరహత్యకం కె యం కయ), యో 

చించి యిక్సీ 6 జేయుట యింతేతి (క్రూర? కారము. వివ 
ఓంచుకు నాకు, తగుపాటి త్వరతమునో, ఓ హేతువ్రున 

నీవు దీని కగ్యుంకనె తినో యూ యపజాశపు నక్కు నార సో 
లెట్లు విధింప నుద్యమిం రో, ఈ కిము, నివు మా పను 

వున వ వ్పియుండలో, 

హీత ___రాకేళ్ళర్య వాకికి "దేవర నారు (వాసిచ్చిన యు త్త 

ముల వారింట నే ముట్టం జెప్పి నప్పుడు, భయభ * పూర్వ 

కముగ మోంకజించి యన్న చోటున ౦డి కేచి నిలుచు 

మునుపే, వచ్చె నచటికి నొక పొాగయు' బత వాహు(కు 

శానుట వడియుచు వేగిరపాటున, సగ మూకిరి పోయి, 
వగర్భ్చుచుం దన యొడయ'రాలు గరళవబ్లి యుభి వందన 

ముల, తన పత్రముల సమర్పించె మధ్య "న నున్నది సజ్జ 

శేయక, వీనిని వాళ లాతణముననే చచువుకొనిరి , 

అందలి విషయముల బట్టి వారు శమ పరనారమును 

ఇశ్చార రా నాక్షావించి యస్వుజే గుజ్బము ₹క్కీ కొని; 
నన్నును షెంట రమ్మని యానతిచ్చి, తము ( తృన్నరము 

నక్షై సమయము వేది యుంకుమనిరి, నాకుజానీనవుం 

(కన్నులు జూవిరి , అంత నిచ్చట నా ₹ండవ యంచ 
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లీ 

కాని నే కలియం గల, వీని స్వాగతంబు నా కంచార 
కారణము! గా వికటింపం జూచి_ఏలినవాఃి యాన్న 

త్యముం మొన్నటి డినము బలు బోకిరి తనముతోం దర 
స్కంరించిన యాతంజే యగుటయు,.._వి చేకదు తక్కువ 

వీర్య మెకు-వ వాండను గాన, దూశితి నాభిని: 
ఆతంఏకు డిసి వడి కిజీకితేనంపు గి మొలతో సి౦ం!కి 

వారిని ఇదరం గొపి. సీ యల్లుయం గూంత్రును నీ నేరము 

న్నీ సీగ్గుమాలిన క్ికుకుం బా త్రము జేసిరి, 

బాణ _హేనుంత మింక సమా క్రీ నొందలేదు అడవి బారు 
లా నూడి్కి- నెగురుచ్లుంకిన 3 

పేలిక లే వుట్లము లౌం చేద తండుల 

వీల్ల లగుగురు కంక్లు లేని కబోకులు , 

పేకికలో రొక్క-ముండు జడి తం డుల 

నీల్లు లేవ శేతు 6లను బెచ్చుః వీతీని 

పోని కొని నీ కూశులం బ్యి వండాది యంతయు 

నేస్పచు రో జంతయు రోంజుచు గడియ గడియకు గడు 
సంత నూండం గందావునే. 

(శభ. ఓహోహో ! ఎంత దుర్బరముగ నీ కూల నాగుండె 

శకి పొడుదుచున్నది! మూర్చాదేవి; దిగుమ్బు ఓసి 
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ఎక్కుుడు దుఃఖమా, నీ స్టైనము దిగువ. గదా! ఎక్కడ 

ఈ కూతురు? 

సీత సట ట్ర భ్యనునితోను, బోటు ఈలోపల, 

(వళ క వెంట్ల రావలదు ! నిలు మిచ్చటనే (3హ్క9మించు ) 

నుజ _ వేజేమియు నేరము జేయ లేదు కదా కప్పుడు 

ెక్సీన దానికంటె ? 

పీత, క కరు శేదు ఏమి కారణము రాజుగారు 

కంత సళ పరివారముతో నే నచ్చుట! 

గోణ నిన్ను బొండునం. బె న నీ (ప్న ౦బ.నకు, తగి 

యుండును దండన, 

హిత __వలరొ దూవకొ ? 

బౌణ విన్ను జీమయొగ్గ నుంవ్రైడము చదువు నేగ్చీకొన ; 
ఆది నేర్పును లే నీకు, హేమంతములో పని వాటు శేదని, 
ముక్కు. 'మున్నుంచి నడచు వార లందజు, (గుడ్డివారలు 

తప్ప , క౦న్లు శూకిన [తోవన, గడమువారలు : ముక్కు 

క తెరున్రన నడచు నిరువండల నొక్కొ-(డైన 

నుండక పోయ గబ్బు నూనిసీని మూర్కొనం జూలు 

వాయు, షు వదలి వేశలె నొక్క పె ద్ద చక్రము కొండ 

దిగుదు దొరల సాంగిన, కేక పోయిన నిన్ని డ్చికొనిపోయి? 

అది నీ మెడను విజిచి వేయును; కాని కొండ నెక్కుచు 



పోవు నా వెద్ద నూనిసి నిన్నును సెంట లాగికొని వోనిమ్లు. 

లౌకిక (ప్రాజ్ఞ దెవండైన బింశకంటు మంచి యోచన 

జెప్పిన, నా యోళనను నాకు డిరుగం గొట్టము , 

దొంగలు తప్ప 'వేజెవ్వరు దీని ననుస్టించం గూడడని 

నా యిష్టమ్ము కేర్చువాండు వెంగలి కావున 

స్వార్శము బడయను సాంగిలు వురువుండు 

ఉపాసించు నెవ్య( డుపచారార్థము, 

మూట కట్టును ముసురు షట, కేచి పోవు 

వదలి వట్టి నిను. జను గాలివానలో, 

కాని నేను నిలచి యందు; వెంగ లే నిలుచును 

వెళ్ళనిచ్చి దురును నడక నివేకిని: 

దొంగ యయ్యెడి "వెంగలి, పాటీపోమయెనా ) 

aX లన్న (డు దొంగ కాడు దేవం డుండంగా, 

హిత. ఎక డ నేర్చితివిరా యిది దూవకా? 

బాణ భొంకు కొయ్యన కాదుర మూడఢ్డుండా, 

ప్రన॥ప్రచేళము, (పళయాంత కరాజ్ము 

గుళ్ళ స్థాను నతో, 

వ్రళ.నాతో మాట్లాడ నొల్లరా? బళ్లు జుబ్బా? బలి 
నారా? శే యంతయు? (బ్రయాణముం చేసినారా ? స్మ 
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జపము | లిరుగండి పీడిపోవు చిహ్నములు. ఇంత 

కంచు మంచి యుత్తరముః బ్య"ళ రా. 

ప్రీయమహావ్రభో పట్టభ్మదుని యు స్య భావము మీకే 

కె౦యుయగా, ఎంతయు. గదల్పం బాలనివ్యాడుు, తన 

పన పట్టు సాధించు వాండు నని, 

(వళ,--దండన రాను! అరిష్టము పట్టను ! నాశము శాను; 

(ప్రళయము వుటని. ! ఉండా? ఏ ఏమి వన్నె యాతనియు 

(గత? మంచిదోయి, (నియ్మవళత, వియ్మ విత, కోణపాలక 

పట్ట భదుఐతో నతని భార్యతో న మాడవలైను సను 

(వ్రీయ మంచిది, మహాప్రభో వారి కారీలిని నిన్నవింది 

నాడను, 

(వళ విన్న ఏందినాడవా! నా మాట నీకు బోధ ఫడు 
చున్నచ్కా ఓరోయి? 

వీయ ా ముద్ది, బుద్ధి, మహా పభ్లో, 

(నళ రాజు క కోగప్టాలక్ర భదునిత్' నూబ్లాడ వలయు ! 

(వయ జనకుయ తన యాత్మ జతో భావింప నలయుు, నా 
విడె శ శూవ నాజ్జా వీంచుచున్నా (డు ' వారి కీ వార 

యండినదా? ఓరి నా [ప్రాణమా ! hres 
ఉ(గుంే? క్రగపు సట్టభ[దు(డూ ! ఇప్పు నమూ యుగ 



వలే 
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భఛ్యచునకు ఇట్లని.-వలదు, అంతలో వలదు, ఒళ్లు 

“గొగు లేకుండ డవచ్చు ; shi కవశ్యాయ ర్వములైన 

యల శు శూవల శు బలహీనత యెల్మప్కు మ నుల్లంస్థింప 

నచ్చును గజా; (పకృతి, వీడితమె బుద్దిని శంరములో 
దూఖప:సమని విధించగా, మనవశము మనకుండదు , 

ఓర్చికొనియెద  స్వవశము లేని రోగికి ౫ క్క చపలా 
లాపముకు దృఢ గా(త్రుని బుద న పూర్వక నిర్ణ యమని నె ౦చి 

నందునకు నాదు సంరంభ (పవృత్తి తిని ఖండిం దో. ఎంతటి 
వావ్యిని నేను! అతంజేల యట్లు గూల బడి యుండ 

వలె! ఈ చెయిదము నా కుపజెశించుచున్న డి, పట్ట 

భ[ను9 వాని భార్యయొక్క స్టానభే* దర న రాకరణ 
ములు శేనల మాయా తంతములని విజిపింపుకు నా 

సేవకుని: నె చెప్పుకు భదుతో భదశో వారితోనే 
మాగ్జాడవలెన వి) అదియు నిష్పుడె యు, సిముసముననే ; 
ర్ మ్మనుము వారి బయటికి, వచ్చి ఊాకిలి విను 

మనురు3 లేదా, వారి పకుకజింకి తలుహున రాయడి 

గిడిగిద్ వాంగిం చెద నిదురకు చావు వచ్చువజకును, 

(వీయః- నో యభిలావ మీలో మీ ఆందటు సమూ ధానయున 

నుం మరని, [ ' నిమ్మి వంచు ) 
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(పళపీరి బాబయ్య, ఏమందుకు నను, నొ డెందమా, 

నా ఇ2లళే/గు జెందమా ! కాని, ఘాలుము! 

గాణ --లిజినవి యనుము దానితో మామయ లండు 

నంట లక్క యఖచి న్వు మలంగు వేయలను జూచి, ఉను 

రుత్రో వానిని విసీకిన పిండిలో నుంచుచు; చితుకుదు 
చారి తలల నొక కజ్టవో  కూలుండు, తుంటలార, 

కూలుయు. ' అని కూశినంట నది దాని తముండే నంట 
మజిీ, తన గుణ్ణము వై విశ (విమత్రో, జాని వే.(తగడ్లికి 

వెన్నె( బ్య్రించె నంట 

(్రవే?ంశుకు) _ కోణపాలకుస్క రజసీచరి, గుళ్లస్టా 

నుయ, సేవకులును, 

(సళ._న్నప్రశాతము మీ యిిజికీని, 
కోణ = జయము సన్ని ధానంబునకు ! 

(పాత ర్తి విడివిప-బడును,) 

రజ..బలు సంతసము నాకు తమ యాన్నత్య దర్శన 

మున, 

(పళీరజనీ చరి యని తోంచెద ఏవు; అట్లు చే చెంచు 
టకు తగు హేశ్క్యు నే నెజుంగువు ఏ నీకు సంతసము 
శక పోయిన, సీ మాత్ళ సనూధి నుండి నన్ను ఎడంగావి 



(“యము [7 పృళయాంత కో రాజు! a) 

కొందు ఆంకులాడీని నివే పించికిని కడా యన చును 
(ప్రార, 8) ఓీాబబూ, నిన్ను ఏడడల శేసినారా? మ 

జొళప్పుడు శానిమ్లు దానికీ ముద్దుల రజనీర్కి సీ 
a ౪? Ua డ్ 

యక్కయ రక్కెస ళ్ అమ్షయ్య, రజఏికౌ, వా(డీపండ్ల 

య(క్రియమునుు అదిగో (ఎడందచూపు) నిచ్చటం గస 

యన్నడి గద్ద లాగున నా గరళవల్లి : నీత్రోం బలుకు 

లైన నాడ లేకున్నాండను, నీవు నవంగలవ్వు ఎంతటి 
దుష్ట హృదయముళో.__నో రజనీచ!ి ! 

రజ ఆ ప్రొర్థించెద బాబయ, ఓర్పు జూవుము: నే న వ్వైం, 

ఆయమ గుణాధ్యత న్యిదని నీవు మతింపః జాలవు కా? 

నీ యెడ భయభక్తులు ఆపెకించుకయు( గొజంతవడది,) 

[సళ శెన్రుమ, యేలాగో యది" 

రజ,నే నెంచం జాలను నా యక్కయ 6నునుంతయి 

సధ రృచ్యుతి! బొందు నని; ఒకవేళ, బాబు, నీ యను 

చరుల 'కొటుమాటులను నాపె యాటంక పటి చియుండిన, 

నది సహేతుకమును మంగళ ఫలోద్దేశ పూర్యకము 

గాన నామె సె గెంతయు దోపను శ్లేదు, విగత కోట 

(పళ నా శాపములు దానిం ఒటుకొసను, 
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రజే,==కీ యి, "బోబు, సీవు ముసలివాండను; సీ యందలి 

(పకృతి శీక్లల యాయుష్యాంతవు పొలిమేర యంచ్రున' 

నిలిచి యున్నదీ; కౌవున నీ వెజుంగ లేవు నీ తి 
యెక్గిదో. దాని సీకంకెం జక్కంగ చెణీంగిన వా రెన్వరో 

యట్టి అరయిక కాం డు మేలు కీళ్లు జూఫుచు నికు 

విధించు [కమము చొప్పున నీవు (పవ ర్రింపవలయు. 

శాయబట్టి నాయందు కరుణించి, మన యక్క_య్య నగరు 

నకు మరలి వెళ్లుము: వెళ్ళి సీ వామె కపరాధివియని 
చెప్పుకొను మయ్య నామాట నిని. 

(పళ్ల.కమెగారి వీమార్చణము వేండి కొననా? ఒక్కింత 
తీలకీంవు మియ్య దీ కులమున శెంత య భ్మె యుంషనో +" 

(మోంకారిందుడు,) (వయ వు తికా, నే ముసలివాండకు 

ఏకు చెలిసినదే కదా , ననుం బోటి ముదుసళ్లు అనగ 
తులు; నా మోంకాళ్లసె యాచించెద నిన్ను కృపా 

కటాతీము వాలీ స్పై వ(స్త్రుము, శయ్య, అన్నము మూత 
మొసంగువూ”, 

రోజ _ =మేలిమయ్య, చాలు నింత ; ఇట్టివి యసహ్యవు నెక్కి 

ర్రింతేలు ; తం|తేకులు ; తిరుగు మయ్య నా యక య్య 

నలనికీ, 
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(పళ. శేచుచు ) ఎన్నటికి జరుగం బోదు, రజసచర8 అది 

నా పరినారములో నొక సగము దరిగించుమన్న ది) 

కఆకు మూవుల వైచినది; కాల సర్పము మాక్షి 

నా యెద పైనినే కొట్టినది తన నాలుకతో ఏ గగనవు 
నమ వృశిశై సంభారము లెల్ల దాని కృతఘ్నమ సకమ్యుపు 
పడిమెదు ! తేగులుగాన్సులార , దాని ఫుట్టంబోవు చిప్పె 

ముకలను కుంట్కొట్టుడ | 

కణ ధీ, ఛాబు, ఛీ! 

(పళ్ల.._పఓ చుటుకు మెటుములార్హా మిజుమిట్లు ఫొలువు మీ 

జ్యూలలను దాని యలక్మ్యువు లో చనముల చేసి (గుడ్డి సేయు. 

డు: (పతాపవంతుండగు తపనునిచేం జవుకు నేలల ఒప్ప 

రించి యాక్ ర్స ౦సంబకు పాగమంచులార, దాని యంద 

మును సోంకి పాడుచేసి దాని గర్వమును గూల్పుండు ! 

రజ -అెహూ పొగడ్త గాంచు వేల్పులార! శ్రరీలినే 
నా మీఃదను శాషములం గుమ్షరింతవు నెజ్టి యావేశము 
సెకొనునవుష, 

(పళ.._లేదు, రజని, సీపెని శాపమెన్నటికి నిడనులే ! నీదు 
లలిత స్మ ద యత్వము నిన్ను. గాశిన్య పాతురోలీం జ 
యదు దాని కండ్లు నిప్పులు కక్కు చున్న వీ నీయవో కో 
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లుటకు మాజుగాం జలువం గొలువుచున్న వి, నీ పకృతి 
యొల్లద్కు నాసంతోవముల కీరనీంచుటక్కు నాపరవాం 
మును త౭గించుటకు, సరభస పదముల నేటికి. బోటి వచ్చిం 
చుటకు, నా భరణములను తక్కువ పజచ్చటకు నుతి 
తుదిని నన్ను రానీయక గడియ జేయటకుకు, చాని 
కంటే బాగుగ చెజుంగుదువు సహజ (పీతి ధ ములను, 
వ్యుతికా చాంధవ్యమును, మర్యాదా వచనములు, 
కృతజ్ఞతా భారములను ; నీకు సం బీతి నొసలిన అర్ధి 
రాష్ట్రా/ంశమును మజిచిన దానవు కావ, 

రడి బంగారు బాబు, (ప్రకృతము ననుస౭ంవ్రుము. 
(శ=నా మనువ్ష శ్ నెవరుందశి బొండ |మాకున 

(శాహళములు లోపల ) 
ేణ కమి టా కౌహాళము? - 
రణనే నెటుంగుదు, నా యక్కయ్యది, ఇడి యూర్జిత 

పజిచుచున్నది శీఘములోనే తా వచ్చెద నన్న కః 
యుతిరవ్ర మాటను 

(ప్రవేశించు నసుపాలంయ, 

నీ దొరోసానిఇ ర నచ్చీనారా ? 
(లీ వావీ థొక్ సీచుండు, ఇతని సులభావిష్ట యహం 
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కారము వీడ శేవించు దాని చవపలాను వాయ త్తృము) 
అవలరా, పోకిరి నా యెదుట నిలునకు ! 

కోణ,__ఏమని భావము దేనరవారిది ? 

(ఫళ....-ఎవయ భోండ వేసిననాంయ నా సేవకుని? రజసీచరి, 

నాకు బలు నమ్మకము సీ వేమి నెటుంగవు దీని వివరము 

నవి. ఎవరు వచ్చున డిక్కడ 1 అహా! పవములారా, 

(ప్రవేశము గరళవల్లి, 

మీరలు ముసలివాం| డం ( బేమిం దిన, మీ శుభ పరిపాలన 

మునకు విఖీయత రంజకముగ నుండిన, మీరలును వయో 

ధికులైన్క దీనిని మీ స్వవిషయ ముగ జేసీ కొండు, 

పంవుండు మీ దూతల్క నా పక్కన నిలువుంయ. 

(గరశీ) లజ్జలేదు నీ కీ గడ్డమునకు జూచుటకు | 

ఓఏ రజసీచర్కి దానిని కొరావలంబముం జేనెద6ట వే 1 

గర __వలినయం, కొరావలంబను కారాదు? నే శీమి 

యపరాధము చేసీతి* అవివేకము భూచునదియు "భ్లాలి 

కత్ర పేరు పెట్టున దియు నెల్ల యపకాధము కానేరదు 

ప్రళ్ = ఓపార్గ సృములార, మీకు బలు గట్టిగ నున్నారు. 

గుండియ, యింక పగులకుందునా * ఎకు వచ్చెనా 

మానిసీ బొండ (మాకులోన 1 
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కోణ,నేనే వాని నందుంచికినయ్య ; కాని యతని బలవ 

దురాకమమునకు ఈ ఉద్యోగము అత్యంత గారన 
(a 

మైనది, 

(పళ.ాన్వే 1 వీచే యుంచిలివా? 

రజ,ఎ-మనవి నీకు బాబు, వైకల్యముః బొంఏనా(డవు 

కాన, వాల వేను మెందునరకు! తగినట్లుండును ఫి 

నెల ముగియు వఆకు తిరిగి పెళ్ళి నా యక్కయ్యలో 
నసీయింతు వేసి సగము సరివారమునుం దోలివేస్తి కదప 

నా యొద్దికి రా; నే నివ్రకు ఇలుంచాసి యున్న దాన; 

చుజీయు ని న్నుపచరించుటకు అగత్యమైన యాహారాది 
సంభారను లింక సం ౫హీంపనిదాన', 

(పళలీరుగుటా మరలను డానింటికి ? నడియు నేంబండ 
జోదుల దోలివేసియా? అక్కజళేదు, అంతకంకు 

నన్ని పటలములను బరిత్యజింపం (బకిజ్ఞ శీయుదు, మట్ 

శీశ్రేేనముల శాాతవముతో, బోరాడ నభిలమీంతు; 
తోజీలుతోను (గుడ్డ గూబత్రోను సపహావసీంతు.....ద్యుతి 

యొక్క [కూర కృచ్చ్రంబు ! దానితోం దిరిగి నడచుట" గ 
అంతేల, వేఃడి నెత్తురు (తీ వృ పకృతి) కాం డగు పరం 
గీశ్యరు(డు, అస సృతృనిస్టాత్వబ న్వికుల్కుముగ. గైకాన్న 
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వాయ వాని సింహాసవమునకు మోంకరింప నన్ను నుల 

భముగం (జేరించుకొనవచ్చు నే, యుపయోధ్ధునిం బలె. 

(బణళుండై; వాక్టిక 0బు 'వేడవచ్చు నే యీ నీచ జీవ 

ముకు సాగ నిచ్చట. దానితొ తిరుగనా? అంత 

కంటి, సిల్లిదిగో నీ సరిము చండాల పకిచారకునకు 

బానిసెకాండుం గంటలఫ్రటె ద్దుగం జెజకగాడివె గనుండి 

నేర్చవచ్చు నే. (వసుపొలునిం జూఫును ) 

గర =శ్వేబ్బానుసారముల, నయ్య, 

' వళ. బతిమాలికొనియెదనే, కూతురా. నన్నిట్లు జె 
వాని. జేయక వే; నిన్ను బాధింపన్నే నా బిడ్తా; నుఖము 

ఏకు, పోయిరా, ఇశ ఇెప్పుకు మనము కలిసికొనవల దు, 

ఇక నెప్పటికీని ముఖావలోకనము వలదు; ఆయినను, 

కిన నా మూాంసనువ్కు నెత్తరవు, కూ(తురవు, వుట 

యిట్టనుట మేలు నాకండలోనిస్రుండన్చ, నిన్ను న్నా 

యడే యనవలయు * నీవొక నెత్తురు గడ్డను, మహా 

మారి చీడకుజుపవు, గుబకనంటి రాజవణమనవు;, నా 

కలుషిత రక్తములో, కాని నిన్నూ దూజులు "పెట్టనుశే ౩ 

సమానము రానీ దాని చితృము వచ్చినప్పుడు, నే 

చిలువ నొల్ల నేం గోరశేదు వజవాన్తుని చేయుమని , 



౧రిళీ అమృత సదయ (ఆంకము 1 

ఉ తృమ న్యాయాధి కారియా యమధ ర రాజత్రో సనం 

గొండెముల మూట విప్పలేదు; నీ కప్పుడు సాధ్యమ 

గునో యఫండు 'గాగుపడుము ఏ సీకు సమయము వచ్చి 

నవుద్కు మంచి శెలివిం 'దెచ్చికామ్ము నేను నోర్చిళ్నం 

గల, వపియింపం గల రజనితో, శేనును నా నూర్వురు 

జోదులును, 

రజ కాదంత సంపూర్ణముగ, నీ విత వేగిర వశ్తవంి 
యెదురు మూక కేద్కు నుజి సీ యాదరణకుం దగినఖు 
ఆయితురాలినింగాను పీను నిమ్ము బాబు నా యక్క 

య్యకు ; వీలంటిన, నీ య్మాగహా వచనములను వివేక 

ముతో బరికింవునారు నీవు బాలను ముదుసలి యయినా 

వని యెంచక మానరు, కొవున...అయితే ఆ బిడకుః 
దెలియును ఆవిడ చేయువది, 

(పైళాక్తియ్యడి మనః పూర్వకముగ మ్లూడితివా ? 

రజెని,--తిరుగను నొత్సి పలికెడ, నాటు ఏమిటి, వ్ంబర్మటు 

జోదులా ? ఆది బాగులేదు ౪ అంతకంటు నధికమేల 

ఏకు? నిక్కము, ఆ౧తియ కాదు అందజే యేల, వ్యయ 

మునకు వ్యయము చే; అపాయనున కపాయము 

పెచ్చు; వ్యయాపాయములే వాడించుచున్న వే యన్ని 
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క్కు. మూక కొరాదని. ఎట్లుం బోసంగు నబ్బ; యొక్క 

యింటిలో, నింజజు జనులు, కండు కట్టడల (కింద, పొత్తూని 

యుండుట ? బలు కశినముు ఇరచు మించుగ నసాఢ్యమేను, 

గర ఎందుకు వలను పడదు, రాజతిలక్క, అపెకు. బవికాం 

(జెవరో లేక నావాశెవరో వా౭ియెక సేవ గొనుట! 
రజ మచే, వలం గూడదు, మహారాజ * అట్టుం జేసిన నెంత 

లోగ్కు వా శెన్వనరెన నీయెడ నసక్షం జూపిన మేము 
చండింతుము పై(బడి. నీవు నాయొడ్డికి రానే వ తృవ్యా-ా- 

ఇప్పు ఢెక యాపద నాకు బడక చున్న డి కాన, 

నా (ప్రార్థన యేమన ఏవరు నిరువ్మడ నే శెన్షని 

ఎక్కు.వమందికిం జోటు నివ్వను, వారి జూశనుం జూడ, 
(పళ.నే నిచ్చి తీ౩ కన్ని (టి 
ర జ._వుంచి యదనున నిచ్చి తీ. 

(పళ మిముల. నాపోపకులం 'జేనీకొంటి నాస్వామ్య రక్ష 
కొలుగ ( న్యాస ధారిణులుగ ) ) కాని యొక్క నిబంధన 

నూూతము శేమీంచియుంచికొంటి, ఇన్నిమంపజనులు చా 
రి కొథ్రలతో సంచరింతునని. ఏమిటి, నీయింటికి ఇరువ చేను 
మందితో నే రావలెచనే నేరజనీచరి అంటివంయు యట్లని 1 

రజ ..అంచున్నాను నురలను మహారాజా, అుతకంకై సె 

షా వనొల్లను, నాయింటను 
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(పళీ._దున్ద్ల జంతువు లనునట్టివియు నుగుణాలంకృతము 

లమ్యుడీ; ఇతర జంతువులు వాని కంటెను దుష్టములై 

యుండిన అన్నిటి కంటె దుష్టతమము కాకుండుట యొక 
రీతిని శ్లాఘనీయతయొ. 

(ne క వ్త్రో వెడలివక్చాద, నీ వంబ దినువుడింత 

'లేనునిరువదికి, కావున, నీవు దీని శ్రమకు శండింతల 

దానవు, 

గర వినుము నన్ను , వుడమిజేండు ఎందునకు వలయు నీకు 

'నేనురిరువదైనం బదియునైన, నయిడై న, నిన్ను వెంబడి౦ 

ప నొకయింట నిబ, డింతల వారుండంగ, నాక (బడసీన వారు 

నినుశేవింపను? 

రోజఃవలవలయు నొక్కం౦డైనను ? 

(పళ--ట, తర్కంపవల దక్కజకు గుటించి వన నికృన్న 

యాచకులును, అత్యంత దరద పదార్థముల పె నిని, అనావ 

శ్యకస్వామ్యులు: కాన, (పకృతి కీయంభోకుము ప్రకృళికి 
నవశ్యేం ఫో కృవ్యములక కంట నధికమైనవావిని * మానుప 

జీవనముమృగజీవనమువంటి చాక యు: నీవు దొరసానివి శా 

న్యా ఆలకించు మీమాటను; శరీరమును సమోస్థ్రమునను౦ 

చి కొనుటయే మానవులకు శోభయయిన, “నేల నీ 
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శో గాయమాన వ్యస్తాభర కాలం శారములతైల్ల? (వకృళ్నిం 

బగ్గీ యిని సీ కనావళ్యక ములు, అవశ్యకమై మొన శర్రీరోన్ల వము 

ను సివి యియ్య'వే కాని, య ధార్ధావళ్యకతకు, _ Wa దివ 

ములార, మీ తమాకీ కిని నాకిండు, శమ నాక్షవ్యేకమ! 

ఇదిగోనన్ను 6 జూ శెదరు, ఓ'బేవులార, జఓదముసనలివానిని, 

నయ స్తుల్య న్యస నాకాంతుని) "శెంటను దుర్గ శ్షాకీడితుండ 

ను! మీరే 'యయితీకా, యీకూ(తుల హృదయము 

ను ఇమ్మెయి తమ తండి శెదురుగ శెరల్పువారలు, ఈ యన 

డను మెర నతో సహి౦ంచునట్టి శుంఠనవుంసకునిం జేయకుం 

డు దాత్తరోహాయన్వదిం “కేయః (క్క అబలల యాయుధ 

ములగు ను బిందువులతో నావురువ కపోలములను క 

లుషీక రింపకుండు! కానేరదు, ఓ య(పాకృత శూన్యక తె 

వ మీయిర్షర్శిపె న నెబువంటిషగతీక్సు నొనరించెద భూదుం 
ఈలోక మంతయు గడగడ..._ఎటువంటి చేతలం జేశద 

వ. శాని భూమికంతి శీతికర 

నులయ్యెడి. మీరెంచదరు నేనూరక యేడ్వునని ఎన్న 
టికీని లేదు, ఏడ్వనే యేక్యలు; వీడ్చుటకు వలసినగ ట్టి 
కారణము లున్నవి , కాని ఈగుండియ నూజువేల తునియ 

లై చిట్లిపోవుగాని నే నేడ్వనేయేడ్వ. ఓరి విదూపక, 
నీచ్చిపట్టి ఫాయ్యెడిరా ! 
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( ₹మ్కమీంకురో (పళీయాంతేక, గుళ్ళ న, హీత్రకీ రి 

శాణ భణితులు, గాలివాన) 

కోణ,__మనము మరలిపోదము ; తుపాను కొపెడి, 

రజ  ఈయిల్లు చిన్న ది; ముసలివాడు నత ౨ జనులు నిచ్చ 

ట సదుపాయము నొంవ శేరు, 

గర _- అతని తి వ్పినది) సదుపాయముల నెల్ల వదలిక ఏ 

వచ్చినాయ; మాధ్యఫలరుచిని మాడచేవలయు. 

రజ ___అతని విషయమై మానంతస ముతో నాతని జేగ్చి 

ఫొందుఃగాని, ఒక్క_యనుచరు నైననొల్ల 

గర నేనును లే నిన టయుంచుళొంటి, ఎక్కడ మా గుళసాన 
ట బి నో 

నీమంతుండు ? 

కోణ __ముసలివాని బయటికి ఇంబడించి వెళి, మళ్లి వచ్చి 
cn ట్. 

నాడు, 

పుళగ్రచేము (నీయ నతుంయు 

(వయ మహారాజుగారు మహాకుఫ ఫ్మలై యున్నారు 

కోణ. ----ఎచ్చటికీ వెళ్లుచున్నాండు? 

(వీయ _=-పరివారుల గుర్తు మెక్కు ముచ్చున్మారు) ఎచ్చటి' నో 

తెలియంజూల, 
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కోణ అతని త్రోవ నతని బోనిచ్చుకు యుగృమము ; మొండి 
ప్ల్జ్రుల ముసలివా(కు. 

గర స్టా నేశ, అతనిని యా చింస నల దు౦నునుని యెంతమా 

(తము. 

నీయ ._కట కటా! రాతిరి యేకెంచుచున్నడి, హిమ శీల 
మారుతము లరివిపకీత "ఘోపోత్నాతకరము లగుచున్న వి, 

అ నేకళోశముల దనుక జుట్టుపట్ల నొక్కాపొద ౯న (గాన 

రాను" 

రజ ఓయి శౌబు ! "ఫ్ సరళ "టైలకు తమ్మంధాము తే 

చ్చుకొనియెకు నాపవ కెలిపికొల్పు నొజ్జలు 3 వ 

డి, సీగువ్వములను బంధించి ము. ఆశ్రని సనెంబడి 

8వారము  ఆకతాయుల సమూ హాము: "కానన చార త 

నేమి శేయునుని ధూపము చేయుదురో! నూయబ్బ శెప్టు 
గుమాటల విని తప్పుదారి తీయుంగాన్మ వివేశనువెజువు 

జ shes 

* ౧ఇ.తలువులను వేయించుము స్థ సేశ్వర; భయంకర 

రజని; నా రజనీచరి సన్న రత నిచ్చుచున్నడి' తుపాను 

నుండి లేచిరండుం 0 (నైన యశ) 

బాలా 
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శుపొనుకోట్టునంకను ప్రచేళమ హిత! ర్హియు నొక 

నుజనుండువు, ఎద శె సరు 

పీత _ఎవరక్క_డ, ముగురు నీదరయు గాక ? 

నుజ.._మునుకునంటి మననువ్యాడు, "పెల్లునుంగలంగి నాండను 

హిత.నిన్నే జుంగును, రాజుగాలెక్కుడ 1 

నుజ పోరాడుచున్నారు, తుళీతభాతంబుత్రో; ఆనతీచ్చు 

చున్నారు (పభంజనుండు భూమిని సము[దములోంగొట్టె 
ముంవుతని, లేదయా రి మాలి నుబుకించి మూలభూమివ 

(మింగి౦ంవుతయని; అమ్మెయిని వస్తువులు మాజనిమ్యు లేదా 

కూలనిమ్మని, తమ శ్వేత కేశములను కలగుం కున లాగికొను 
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చున్నారు, ఉరవడితోవీచు నాయీ (దర (గుడ్డికోషముత్రో 
వారి వెంట్టుశలనుం బుక్ ని యిట్టట్టనన్సి 'జెట్టదములు "వె 

ట్టాచున్నది, ఇట్టే లెఆలన ముందును' వెనుకను ్వ పెనకువలా 

డుచుండు పనుగాలి వానలం చగడుటకు తము యల్బ 

మ్లానుషపిండాండ బలమునకుం దగుపూనికొతో. బాటుష 

డుచున్నారు. నేటిశేతికిని కూనలకుం 'బాలుకుడివీన యె 
లుగుబంటియు బయ టపో విజచి తనగుహలో నె పక్నుండు, 

సింగంబును, నాంథొని కడువు | కాలు త్రోజేలును తమలొ 
చును దడియనీక యుంచుకొను, నట్టి ౨౮౫ పెనుమునురు 
చీశటిని టోవిలేకయె నలుమూలలం 'వాజుచు నత్యంలి 
నిరాశా కాంతు లయినారు, 

హీత,...అయితె, ఎవ రున్నా రాయన సహాయమునకు 

సుజ ___మజెనరు శేరు, విదూషకుని వినా ; ఈత(డు నాయన 

హృదయ తాడక యప కారములనుం బివాసించీ నుజిషింప 

(పయాసపకుచున్నా డు, 

హీత్,..-అోయ మిమ్ము 'నేనిబుంగును ఆ;యెజుక బలిమిం బట్టి 

కేగువంజేసెద నొక ముఖ్య విషయమును మీశెన్చలకు సమ 

సోంపు బలు విరోధమున్న డి ధవళ వర్క కోణపాలకులకు, 
నిపట్ల మాత్రము దాని రూపు కలికి యు; న్నను పరస్థృ 
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గైతవంబుల జతను పీఠయడ కొందజున్న వారు [గ 

ఫహావార బలమున సింవోస స సనం ను న్న తేస్థితిగుంతు 

'లెవరియెడ మాత్రము జేరు.?...కవట సేనక చేవభాకు 

లు, కనుల కట్టుత గాంతురు, పరంగీశ్వరునకు మన రాష్ట్ర) 
-వు చర్శ్మమానముల నరసి కొంపోవు మేకులు $, ఏవేవి 

కొక బదు నున్నవో, ఈ పట్టధ్మదుల కలహములనుం గూట 
సంకల్పను.లను గాని, | పీయమనను డౌ వృ్యభూపళీకి ని 

రోధముగ వా:6రువురుం బట్టుక సీక్చుచుండు దుర్భర 
(గవామునః గాని; శెదా. ఈ వన్నియు గోవల బాహ్యా 
విశంబనము.-ల కాంబోలు నింతకొన్న ను”హెచ్చు జిత్తు కూ 

“థన వేజెన్ధినినో కొని, చారణులు కాంబోదురు) ఎది యె 
ట్లున్నను నిది నిక్కువయ్యి పరంగినూండి రాంబోవుకున్న 

వొక్క- బలంబు నున విల్లిన్న రాష్ట్రములోని క్రి ఇయ్య ది 

తఈపూర్వమేే మన యక ను నసాధారంలు: జేసీ కొన్కి ము 

ఫ యుత్తమ నాశాశ్రయములం గొన్నిట రహసే ననూ 

ఢమై 'బాహాటముగం దన ధ్వజముల వి[య ఏడ్చి యారో 
వించు సమయమున నున్నయది, బ్రప్పుడు మీ కొక మాట) 
మీరు నను నమ్మి ఉథోవరునకు (వ్వారవికి త్వరిత మున న 

చెంచ చెగువ వోశేయుదుశేని, కొంద అచ్చట మీకు(గానుకిం 

“కురు మీకశివందించువార్సు మీరు కలరూవ్చుం గ స్నరించిన్న 
క 



౧౧౪ అమృ శ్ర హద య [అంకము 11] 

నెంతటి దారుణమును నున్మాదకరము నగు చిత్త సంక్షోభ 

మును. గుజీంచి రాజుగారికి మొజలిడం గారణం బున్న దో 

యని. నేను నొక నుజనుండనె, కులీనుండను, విద్యావినయ 

శీలుండుకుు మజియుం గొంత విచారణను నిర్ణీత వృత్తాంత 

మును బట్టి యీ యుద్యోగంబునుం దవుకు సియమింపష 

బూసితి. 3 

సుజ.- మీతో సవిస్తారముగ పదంపడి సల్లాపీం చెద 
హీత....-.వలక్షు, సందియంబు వడకు:డు. నామాట నూర్జితవజ 

చి కొనుటకు, నాంబాపైని యావరణము కంటు నధిక 
సత్త సమునాకున్నదని దృఢపజఆచికొనుటకును, ఈసంచిని" 
విక్షి యిందుండుదాని దీసికొండు. అమృుతహృదయను 

దర్నింపం గల్లునేసి గల్లు ననుటకు సందియంబు లేదు,__ 

ఆమె కీ యుంగరోమునుం జూవుండు : ఆబిడగారు బయలు 

వ్వైదురు, మీడంక నెవరని తెలిసికొన లేనీ మీ సంగడికాం 
జెవండని, ఛీఛీ ! ఈ రుంర్సు కూలను! నే వెళ్ళి రాజుగారి 

దరి,౦ చెద, 

సుజ. మీవాసృము నిండు; ఇంశేమియు లేదా మీరు నాతోం 
జెప్పవలసినది. 

హిత,..-శొన్ని యె మాటలు, కాని, వాని సద్యస్కఫలముం 

గూర్చి, అధికము, ఇందాశటి వన్నిటికంయెను, వమన్న, 



రంగము. 1) పృళశయాం౦తక రా జు, ౧౧౫ 

మనము రోజుగాఃకెని నెనుకీ పట్ట.కొన్న_... ఈ పగిది మి 

(ప్రయత్నము లాతోనన, నాయ ప్లీత్రోవన-ఎనరు 
మొదట నాయనం బ్యకొందురో వారు హెగ్చరించుటీ 
"ఇ అవారినీ, (నిష్క్ల్రిమింకురు జేజు వేటు.) 

రంళము 1 గయాపక్ల జేటోక భాగము, తుపొ నింక వీనును, 

(ప్రవమ్సు | పళయాంతక రాజు బాణభణితుంయ, 

(పళ,._కోట్టుడయ, గాడ్పులారు విటిచికొనుండ మీజెక, ల! 

రేగ! కొట్ట య! ఊందుండు, మజీ చీల్లి కను.డు మీ శె 

కీళ్లను! శేంగుండు! వీవుడు! ఓజడివానలార, ఆకాశగం 

గలార్క నిరంతర భారలం గుమ్మరింవుతు మా గజీగోవుర 

ములు తడియువజకుళు, గాలిపడగలు మును గవలకును ! 

ఓ గంధకమిిత మనో వేగవు మెజవుచిచ్చులార, సిందూర 

విచారకము లగు వీసగులకు: బురోగాములార, దహియిం 

వుయ నా ధవత మస్తకంబును! నీవును ఓ సర్వకంవ 

సృనితమా శదికి చదును చేయుము ఈ స్తూల భూగోళాం 

డమును! పగుల్చుము (పకృతియెక్క_ వోతయచ్చులగు 

గర్భగోటరములను, కృతఘ్నతా గూషిత మానుషాశార 
జనకి ములగు సమస్త బీజ సమవాయములను ఓకకాలిము 
నన నాశనంబు శావింవ్చమా! 



“ON అమ త్ హ్భూ డయ (అంకము 1] 

జాల కీయి నామా పొడియింట సభాతీర్టము (సో (త్రవర్ష 

ము, మక్టురవచనములు) మే లీ తడిబయటే. వర్గ గ ఛారల 
కంక. బంగారు మామయ్య లోపలికి నెళ్లుము నీ "స్టతికల 

కృపను (సార్జింప్రుము ! ఇదిగో నీ రాతిరి జ్ఞానినిం గరుణిం 

పదు, మూక్రుని, గరుణింపదు. 

్రశీనీ కడువ్రలోని గాలినంతటిం గక్కి చేయుము ! శమ్మిే 

యును, అగ్ని! కుమ్మరిలుము, నర్హా! వాన, గాలి, శ 

మెబుములు నొ వ్రలికలు స మిమ్ముల దూజులాడను 

ఓ భూతము ర, నిర్వయులని ; నీేేమియు నా రాజ్యము 

నియ్య లేదు మిమ్ముల న్నా బి్ణలని పీలువ లేదు, మీరించుకయు 

ఛా మాఖల విన నక్కజ కానదు, కోవును మీ భయంక 

రాముకు జెల్లించు కొనుండు) కచ్చట నిలచినాండను, మీ 

చాచినీండ నై దర, బలహీన మతిహీన, నిండిత వృసన్తుండ 

న అయినను మిమ్ముల నన నోంవుదు నీచకర్య కోరులని ఈ 

మాడి-ని నొయ్యిటు దుక్టవ్యుతీకల (పకన చేకొని 

యింతటి ముధుసలియు నరస్మినదియునగు నీ తలమీ:దుగ మీ 

గగన జన్య యార్ధములను సలువుముంటం జూడగ. అక్కేట 

కటా! ఇడి మహా ఘోరము! 



రంగము 1) చు ళయాంతక రాజు, గండి 

'బాణ......తలనుం దూర్చుటకుం జాలినంత యిల్లుగల వాంజేవ్వం 

డో వాంటె యిఫుడు కికీటధరుంయ, 

ఎజుకమీజీ తన హృదయ గోపనము సేయం శ 

కాలి (వేలి ముందుకాపాడయబూను కడసగొటు కొడుకు 

చెప్పుకాటు కీణవునొవ్సి కోర్వ కేడి? కేయః బవలు 
చే శ్చ వాల్ప తేక నిదుర "శక మిగుల దవీంచు చుండు. 

వీలన నింతవజకు సెన్నటికి నెంత టందకక్ళెయుం గానరా 

ద్వమున తన మోము వంకరలు శేయనది, 

గళ షం తనూ సర్వస్వమ్థునకును దృష్టాంతముగ నుం 

డద, వమియు నోరాడనూ 

: కే శేశ్లము పాత్ర క్ష్ చం 

హత్ర =ఎవ్యే ర చ్చట! 2 

భాణ, మ జెవ్వరు, ఒక్ క్ఞానియు నొక శుంర్దు(డు. 

హీత్ర.._అహావా 'దేవర్త, 'ఇచ్చటనా యున్నారు తమరు € 

ర్యాతిన్ని సంచకింప వల(చ్లు జంతువులును నిటువంటి రాత్రు 

లకు సంతసింపను : నంకువిత గణనములు._ తమస్యినీస్తచా 

రులనుం గూడ జడ్లివీంచుచు వాని తమ గుహాలయం టు నిలు 

నంబంచు మన్న వి: నేం బుట్లీనది మొదలు,ఇటువర్టి యగ్ని 
జ్వాలా పటలంబులు, ఇటువంటి కళ మేఘ్టనిట్టోన స్ఫోట 



౧౧౮ అమృతహ్ఫృదయ [అంకము 7 

నంబులు, ఇట్టి గర్జబ్ణ ంయూవాత వ్వ ఇ సీత్కొరంబులు, నె 

న్నంకు విన్న స్మ సరణి ణంబు లేదు?. నరో పకృతి భంంపజాల 

డు ఈ యపాయయమునుః గారి చాని భయమునై న, 

(వళ-.ఈ ఈ భయంకర క కోలావాలమును మనతలల.షె ని( గీలించు 

చుండు నా మహో దేవతలు కనిష్టుత్ నిప్పుడు చమ శ తుల 

నన(రో. వడ(కుర యోరి దురాత్మనః డృ య్య నీయెడనుం 
డునోబయలు పట్టని మహాపాతకములు న్యాయకళా ఘా 
తంబుల నింక నొండనివి ; దాంచికొనుర ని న్నోరి రుధిర 

పాణి, ఓరి భా టసాకీ, ఓరి తత్తుల్యు(ె (కా నుకృత వేషధా 

రి వ్యఫ్ చార వృత్తి; సాపాత్యుండ, ముక్కలుముక్క- లై పిగిలి 

"రాలుక్క వఛాహ్యమ ల నాటో వీంచుచు (దోహాచిత్తుండవై 

నరహత్యలః గావిరిచిన విషపూరిత యమృశభఘటమూా ; 
నిభ్భత గుప్త. పశాధ్ధంబులార యు ంచి పగులం గొ 

కుందు మినులం దాంచియంకు పాదయం౦ప ల బయలు 

వెడలి వేండికొనుండు కృపాససాదమునద్రై యీళీకరో 

కృతాంత ధర్హసభ'హ్వాయకుల, నే నమో పరఫాప 
లీడిశుండ కాని పావంకర వీడకుండం గాను. 

హిత..కటకటా!. శిరో చేస్టనంబు. శేక! శారుణ్యపూ[త 
భాపత్కీ అకినమీసను.న నున్న దక్క కుటీరము ఇల్లిడి 



రంగము 11 ] పృళయాంతకశాజు ౧౧౯ 

గొ ఈయుంకూ నిలంబున ౦డియీప, తృౌహళ్టోము సేయు 
మీకు; అచ్చట శరణు చొచ్చుయ సీర నేను ని కరన గృ 

పాంబనకు వెళ్లిన దాన్ని గట్టిన రాళ్టకంటెనుం గక 

న మైనది; ఇయ్యివుడె, మీకొజకు విచారించుచు వెళ్లులో 

పలికి నన్న జొరఘీయ- నన్నది _-- తిరిగి వెల్లి బలాత్కక: 

చి పడ'నెద నా యింటివారి కృషణోహూరము, 

(వళ..--నా తెలువులు తిరుగ నారంభించు చున్నవి. రా రో 

య్యినా కుజ్జండ) ఎ ట్లున్నావుర,నా వండ? చలువ కొంటి 

వానాకును చలి మ్య చున్నది ఎక్కడ నన్నదో యీ 
తృణము ఇలిమం! మన యాప చనివార్యముల పరిణా 

మనైవుణ్య మతి విచ్శితమైన ది;అతి నీ చపదార్థముల 5 ఖు 
హు మూల్యంబుల( గావింప6 గలది. ర ము నీ కుటీరమం, 

పము! విచబూవశ బాలకా ఇంక నా యొదయం. దొక 

చూల యున్నది సీ కొటికు వగచు నిడి ' 

ఇఛాణం పాకుచ్చు) 

ఆన్ని యెవని కతి నూక్ష వదియు సన్నని దికిచికి శేద"పే_ 

టం'కెకాక యయాకి యార హో. గాలి వీవ, వాన కుకియి- 

తృవ్రి మిగుల దన మేలుకీళ్ల సరది 'సవరింప వలయును, 

ఏల సన్న వాన యనునది కరయుచుండు దినము దినమును, 



౧౨౦ అమృతహ్ళృాదయ [అంక కూ )7 

పళ _-సత్యము,నా చీన్ని కిల్లడ రా వయ,కొనిపొమ్మ మ 
మ సీ గర్జిగుడిసెకు. (నిష్మిమింతురు (ప్రళపార లు) 

ఛా సోదె యొకటి పలుక శే నీడ్ నుండీ పోక మూనుస్త; 

గురుల నోట మాట బ్దష్ప వుహత్తు లేవి లేని యపుడు, 

ఈం డ వారు నీరు ఫీ లెపి కల్లు బెజుపీ యమ్మ" ్రడుం, 

శె*ద (వారో చేర్నమిోతీ బిప్పెకారడ్ర కప్పు పడక యుండు నష్చుడు 

బోంట్ల మిండకాం[డ్రం దప్ప భ్రష్టు లెవరిం గాల్స నపుడు, 

నాన్లామసభల నన్ని కగవు ల్నాయను లై యెక్క. నపుడు 
శీవకు ల్భణము లేక బోదులు౦ బీద టనే జీనించు నపుడు , 

దూట్లులు నాలుకల యందు నిలువ నడు. 

ముడియవిడుఫు | ల్రుంప్రులందు సొరని య పుడు, 

అప్పు డాలబ్బ్థ భూమి గాంచు నెక్క వైన చీకాకనుకా, 
నాయవచ్చు స న ట్రి శజీయు డాని నెవయ చూడని అ 

నడక లెల్ల సాను; సపుడ కాళ్ల మీదే... 
అభి 'ి 

జో శ 

ఈ సోదె ఇెప్పెడు మెర్లిను) ఏలన నేను వాని ముందటి కొ 
లవు నొండను, - (నివ్కు మించు.) 

రంగము 11, గళ్గస్థానుని కోట, 

(పజేళను, ప్రియవ్రతుడు, ద ష్టబున్టియ 

(నీయ, — అక్ళటా, అకటా, దుక్టబుద్ది, నొ కొనపళ్ళా 

మాయె నీ యనహజ [పవర్శనము, “వారే ఇలశ్ర కోరంగ 



రంగళు 11 ] పృళయాదతక రో జు 239౧ 

నొయనకుం రుణం జూప్క నా స్టాంకే యింటినే నావలన 

నపవారించిక్రాన౭: మజ్రియు నాజ్ఞావించిరి నాకు, నారి నిరం 

తర య్మాగవామునకు. జాశ్రుంగాక * యిచ్చ యుండిన, 

నాయన మాట యెత్తేం సూడదని 'యాయన నిమిత్తము 
ధక జీమీయ్ం "జేయ గూడ దని యాయన విన 
యము బించుకయు నవలంవింపం గూడ దధి, వారని 

వోమీంసపం గూడ దనియు. 

దుష స్ట త్యంత ద్రూరమ్లుం "భూర్హమును! 

పయ పోనిమ్ము, నీ చేమ్వియ నాడకుము. పట్టళ్ళదు లిజీ 

. కిని పరస్పర, నై మత్త్యన్వు వుట్టి యున్నది : అంతకంపె 

దుర్యార్తయు నొం చున్నది; ఈ రాతిరి నా వేతి నాక 

యత్తిర మండనడి, అం“లి విషయము వచించుట యఫా 

శుకరము; ఆ యుకరయును నా యెకౌంత కోష్టమున 
వీరువన చాచి బీగము కో చినాను, కప్పుడు రాజుల౧గారు 
భరించు నట్టి భాధలు" పరిపూర్ణ పరహారములం గాంచు ఏ 

ఒక సైన్యభాగము ఇంతేకు మును గప్ట్పెకీ యున్నది 3 

మనము రాజపక్షము నవలంభింపవలయు. ఆయనను *ేను 

వెతకిపగ్టి రహన్యముంగ నాయనకు సహాయుము సేనెద, 

నీవు పల్లి మన పట్టభ్యదునితో సంభావీంను చుండును, 

నా యాదరణ నతడు మాడ కుండకు న్యు; నే నెక్కడ 



౧౨౨ అము J శే హా దయ (అంకము 11, 

నని యడిగిన, నా యొళ్లు బాగు శేన్కు పడుకకు వెడలి 
నాను డీనికి (బతి నాకుం జావ వచ్చినను శిర శ్చేదము 

నకు దక్కువ పొడకాంచదు, నా పూర్వ శాథులు "రా 

జులవారికీ సవశయముం జేసీమె కావలెను. ఎయ్యదో 

వింత చెంత నున్నది, దుష్టబుద్ధి; మాట వినుము, జాగ 
తంగ నుండుము, (నిహ్మగీమించు.) 

దుష్ట. ఈ యుపకారము, నీవు శేయరానిది, పట్టభదుండు 

తతణము వినియెడు ; ఆ యుత్తరము సహితము ఏ ఇ్రయ్యది 

మంచి తరుణముగ నున్న ఢి ; ముజీయు నాకు దొరకువడు 
నా తండి యోడునది ! సమ స్తాస్సియును నలు సైనను 
తజుగు వడక. పడుచువాండు "లేచును ముసలివాండు పడు 

{ 

చుండగ, (నివు Yమంచు.) 

. రంగము [7 గయాళు, గుడిసిశెదుట, 

(ప్రవేశము, (పళ యాంతేక్ర , హీతీకీ రి బాణభణితులు, 

హీర ...-ఇదియె చోట, మహా భో ; .రాజాధిరాజ, (పవే 

భింప్టడ్సు ఈ గాభాంధ శారనున, నీ బట్టబయలున, న్నీ 

"ఘోర వాళ వర్షము అత్యంత దుర్భరము మనుస్య (కృతికి, 

(ఈషాను వీవున,) 



రంగము 17) ర్రకయాంక కరాళ ౧౨౩ 

హీత, a భకేశంర్ర డ్ంద్న: 
(ప్ర —వీగులుదువా జెందమా 2 

హీత __అంతేకు మున్ను నా జెందమె వీగిలెడి. జేశేయ, 
'చొచ్చుడు తకయక, 

(పనీవ్రు తలంచెదవు మహాభయంకర మని యీ పోరా 

టను తుపాను మన తొక్కలోనికి, దూజీ వేధించుట ౫ 

అట్టులె యగు నది శీకు; కాని మహా సంకటము నాటు 

కొన్న యచ్చట, నల్స బాధ గోచరంబువడదు, ఎలు 

బంటికి వెజలు ఫీవ; కాని మళ్లి నీ పాటుంద్రేన కొంద 

లించు కొడలలోని కీడ్సిన, ఆ యెలుంగు బంటినే మెడి 

రింతువు దాని నోటిలోపల చిత్తము నిర్గలమ.?౫ నండీన 

డేహామును నుకునూర మగును. నా చిగ్తమ' “లోది సంజ 
భను దీని కారణ మగు ఘనోగళమున దప్పః దక్కిన 
సమస్త స్పర్శమ.లను నా ౫0 డియముల వలన నపహా 

రించినది విళ్ళలకుం గృతన్నుళ ! కయ్యద్వి ఈ నోరు 

కొటీకివేసినట్ల 6 గాదు ఈ వేతిన్సి నన్న మందిచ్చిన వా 

పమునకు ? ఉండ నిమ్మ, సంపూర్ణమఃగ నొచ్చు నట్లుగ 

నికీంచెద, నలదు, బ్లికో నేడ్చు( జాలిం ఇద శటువంటి 
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'రాత్రీశి నన్ను విలుపలం దోలి. తలువులు “వేయుటా ! 

కుమ్మరించుండు) సహీంచికొనిణైద. ఇ య్యుట్లువంటి. ఛాతీ 

నా! ఓని రజనీచర్సి ౫రళవల్లీ ! మీ ముసలి యరులుమీజు 

నాయన, ఎవని నివ్యపట హృదయము సర్వ పరిత్యా 

గంబు? జేసెనో అహో, ఆ చెస నున్నది ఈ విచ్చికీ 

మూలము ; దాని మజుచి పోయె. కశ దాని మాట 

"వలదు, కం 

పీత, _--వువారోజా శేసర్క By డిందు 

(వళ..-టకిమాలెద ; సీచే 'నెళ్లుము లోపలికి? నీ సదు 

పాయను నీవు చూదికొమ్మ : ఈ మహో న న 

- న్నాలోచింప సీయదు న న్నెచ్చు శాధంచు విష యము 

- "అను గుణించి. అయినను లోపలి! వెళ్ళిద: (౯౫ క్షు) 
లోపలికి క్క వీబ్పం్ల, నెళ్గము మొదట, ఫీ గృహాహీన 

జరీ దులార--బంది లేదు" లోపలికీ వెళ్ళుము. నే నీశ్వర 
ధ్యానము ము*+ందుళొని పిదప నిదురిం జెడ. (విదూ, లో, 

* శెళేకు) గీబుటీద డసమొలల సర్భాగ్యుల్లార్క ఎచ్చట ను 

న్నను మీకలు, ఈ నిర్ణయ భుంయూ వాత ఘూతమును 

భ౭౦వువార్యా ఎట్లాళో మీ-యింక్లుకావని వుస్ణైలును తిండీ 

"లేని సోట్టలుకు, స్ట్ ఛిల్లుల కిటుకుల చిరిపీరి “శలికలును, 
మిమ్ముల Er? నంరవ్షించు ఫీనివంటి మబ్బు శొళులం 



రంగము 17] ప్రుళయా౦తక రాజు, ౧2 

మందు కౌర్లుల౯ ఢీఓ హో హో, దీనిని గుజీంఏ యించు 
కయ డేను చింకింప భేదు? జొపధిము శోనించుము, 

( ఐశ్వర్య పబాటోపమా $ పరమవరి దులు భరించు దుర 
వస్థలకు లోబడి ఫీ క నగ్గత్య నుగు భోగ్య భాజనముల( 
బంచిపెట్ట నేర్చుకొని, 'బేనాజ్ఞలను కోడు న్యాయములో 
నాచరింవుండు నధన నిర్జన భదముల గుహేతుకములుగ 
(దికటంవుయు, 

(పేమి---(లోవల బ్రారయు న్నర, భారయ న్నర! బీద 
వెంకటాయ! (బాణ. బ౫ాటికి పాలును సడిసె గుండి.) 

₹ాణ __రావలదు లోపలికి, మామయ్య, ఇం దొక భూత 
మున్నది. సాయము నాకు, సాయము శేయండు | 

హిత,..__ఈ వోయి నీ చేతిని ఎన్వ రచ్చట ! 

బాణ,---భూతముి భూతము! బీద నెకటా యట వాని 

చేరు, 

హీత్ర ,_ఎెవ(డురౌ వాం డా 'మొజింబెట్టు వాం డాగ 

ఛా "వెలుపల, 

(ప్రశేళము, (కేదుసింహుండు వెట్టినాని భేనముశ, 

డీన్ 
న a 

= | క్ ఇ [| పేమ... వెళ్లిపో దుక్షార్షవు దయ్యము నావెంట బకును 

న్నది! 



గ అమృతహృదయ [అంకము II 

వాండి గచ్చ కంప గుండ శీత వాయు వీందు చున్నది 
వళ్ల పొమ్ము నీదు శీత శయ్యం బోయి యంద వెచ్చ 

గొనుము హో, 

దళ్ --నీవు wu వాండవే నీ కలుము లెల్ల నీ య్యిటి 

కొమరితలకు ? కచ్చి యీ స్థితికి వచ్చినాయవా గి 

(స్రేమ...--ఎవం డిచ్చు నెద్దిమైన “నీడ వెశటాయకు! వీనిని 
దున్చ దయ్యము త్తమ కొని పోవు చున్నది నిప్పుగుండను 

మంటగుండను, కేవుగుండను నుక్షగుండక్కు బకువగుండను 

బురుదగుండను ఏ కత్తుల నుంచినది తలగడ క్రిందన 

ఉళి కాళ్లను జపశాలయంకును ; అంబలి పక్కన నలుక 

విసము నుంచు: జెందమున బలు "పెద్దజీకముం బుట్టించి 

యెజ్బగుల్ణము నెక్కి. జోడనలు చేయదు నాలు గంగుల 

ముల వం తెనలపైం దన నీడన తన చంపరియనుచు 

"వింబడి౦0పం జేసీనది, ని పరచ రన కోలు ఇాగుందుతే ! 

'వెకటాయకు. జలి చేయుచున్నది---ఓ, డోడీ, డోడీ, 

డోడ్రీ నుడి గాలులు, చెడు రక్కోలు, మాయా మంత 

ములు, వీనివలన నీవు తవ్పి |బతుకుత ! బీద వేంకటా 

యకుః భున్నెము శేయుండు, పాదు దయ్యము నాని 
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పాట్లు బజిచు చున్నది; అదిగో నిప్పు డున్నది పట్టం 
గల్క.అదిగో మజి,...ఆదిగో తిపగను, అదిగో, - 

(తుపాను ఇంకను) 

(ప్రళ.--వీమిట్సి వీని కుమారిత లీని నీ స్థితికి చెచ్చినా 
కేమి? వమియు మిగుల్పలేక పోతి చేని? అంతటిని 
దతృము శేసితి వేమి? 

గాణ. లేదు లే ఒక కంబ? మి\ల్సికొన్నాండు, శేక 
పోయిన మన యందజికిని సిగ్గులకుం జే టగును, 

(పళ,----మట్కి మాను సాపరాధనులై విగింసంబడి, యా 
యా(గుడు గాలిని (వేలాడు మహామారులన్ని యుః బకుత 

నీ కూంతుల తలలపై! 

హిత..___ఆతని శెవరుం గూంతులు శర్కు సామి, 

(పళ. చంపు చండాలుని ! ఎయ్యదియు నర్మ కృతిని నిట్లు 
దిగవాంచి యుండదు కి హీనస్థితికి పీని [క్రూరవు(తి 
కెలు గాక. ఇదియెనా యిప్పటి యాచారము, నిరాకృత 
ఒనకులు తమ కండ్ల వి నిమ్మెయిం దక్షయు గనికరము 
నూనియుంకుట ((పీమనీంహుని యొంట (గ్రుద్నిి గందునూదిలం 
జూచుచు.) యుక్తమైన దింగన ! ఈ కండచే, కదొ యీ 

చీకుకొక్కెర కూంతులం గనినది, 
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(శమ, కొక్కొరో కోడీ 'కూవచుండెను 
'కెక్కొ_రకోడి కుప్పదిబ్బమీండను 
ఫొర్యరలో కొక్కరకో, 
కొరకో, కొాళ్కో శో! 

ఛాణ.--ఈ చలిశేతిం మమ్ము లరీవటి మొర్చిచేయు మూధు 

లుంగను వెట్టుం ను, | 

(పేమ.---జ్యగత, జాగత, దుష్టభూతము చూడు; తల్లీం 
దండుల మాట తీప్పకుఃడు? నీవన్నమాట జవదాంట 

కుము) ఒట్టులు పెట్టకుము ; ఆడంబర యలంకారము లం 

చాశశొని నీ మనన్సును నొటింసకుము, “వెంక బాయకుం 
జలి వెట్టుచున్నడి, 

(పళనీ వేమివి వాడ! 
(పీకు సరివారకు(డను, గర్గ్వవుపోతు గుండెన చిత్సమునను ; 

వెంటక లుంగరము " ల్లీర్చుకొందు; కుళ్లాయపిని చే 
జీరా చాల్చుదు, ఎన్ని మాటలో యన్ని మొదులు 
జెట్టుదు; అన్ని య్మల ఆశ్రాశవాణి సాక్యుముగ విడి 

నాక్షుదు; సారాయి మీీధనగాధ|పేమ్క పాచిక లం'టె 

| పాణ ఫీతి, ఇం జేడియలంకునా శురకసాహేబుకంక-ు 

భీఖ్లీలు లేరు. |దోవావ వృ్యాదయము,ఛాడి గొట్టు ఇెవుల్కు 
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నెత్తురు చేతులు; సందికి మించిన 'సోమర్కి కొంకన స్క 

మించిన జిత్తులనూర్కి తోజేలు మించిన దూంబఆదిండ్, 

కుక్కకు మించిన విచ్చి, సింగమునకు మించిన ఘారకము, 
జొళ్లకిజ్లు గాని పట్టు పచ్చడములొ మొజువెమటు కాని నీ 
చేద గెండెను మెటుంగుబోయల వశము చేయవలదు, 
9 ప్పీద్చు వారి కక్క. పొ తృములకు నీ కలమును౯ బోనీ 

కుమ్సు మణీ దుష్టవీశాచమును దూరము? దోలుము. 
ఇంకను వీయవెకు శీతలవాయువు (గ చ్చపుఖాదలల , 

(మోయుచ్చు నూకి మూళ్కా వా శో నాఫ్కీ యని 
పోలిగాడ, నొవీల్లండా నావీల్లండా, సెస్సా! జ్ఞోడన చేసిరా 

(తుపాను ఇంకన్టు,)' 

(వళ --మజేమ్మి ఇంతకంకు నీ పాఠుగుంట మే లగునే, 

ఇట్టి యీ "గాలుల కఖికుచుజుకుల గుడ్డ లేని యొడలిత్రో 

డీకొనుటకంపెను. నరుం డనణ నింజెనా, హెచ్చు 

కొండు! ఆ నానిని భొగుగ నాలోఛింఛచి చూఢుము, పట్టు 

నశ వుకుడు న్నాశయింప లేదు తోలుననై మెకము 
న్యాశేయింప ేద్యు బొచ్చునె. గెల్లై న్యాశయింప 
లేదు పునుణయన్నతై కిల్లి చా[కయింప లేకు హో హో 

హా! ఇచ్చట ముగ్గుర మున్నారము మేము, స్వాభావిక 

సరళళనుం గల్పి పెట్టినారము | సీనో (వర్యతముగ నిజ 
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నశ్టువను ' - వ్షష్ట్ర్రహీఃన _మనువ్వ్యం డింత్తకంకై నెచ్చు 
తాలు. నీవంటి. బీద, డిస మొల ,వర్పిగటి కాళ్ల మృస్గమె 

నికు. బొల్గంగుండు తొలంగ్వుడు, ర్డీ బ్రుణములార ! ! 

రమ క్టుండిని.నూద్చును, 
| (తేన. యకున్రల బీంపుచు, ) 

శాన. Eg మామయ్య చాల్సిస్రున్ము పనుతుటరి 

నేళికి యింద్రు_క్మంద లేము... చూడ్డు మిదినో, వచ్చు 

మన్కు, టెక్ నడచ్చిచ్చు. | (| 

Es (ప్రియవ్రతుడు, కాగణా క వక్ 

(పేమ. క్ష య్యటె దుష్టభూతము కాగడాల కాటిజేండు 
ద్రీపముల యాజువు మొదలుకొని, శ మొడటి కేడి నణకు 

తయన హత? పీజే ళీ శే త్రషటల్ మిచ్చునాండు, మొల్ల 

కయ మ చ “ముప్పై “పెదవికి మాలనోతు , 
బలీ గోధుమకు నొవిం పట్టింది కొటుక వట్టేంచూవాణప , 

+ఏండె మంటి పామును వులు షటచు' oe 

ఛగవకన్లు.తిరిగా వొచ్చి మూయిసారి బయలునీముల 3 
(తోవీమూచి దుష్టస్వవున్న న్గతని యత్లూోల్డొ"మ్మండ రు) 
గి మళీ మోసి, సత్యము? జేయువనుము? " 

తొల) శీవళ్లలికి,; 'టేయ్యను, తొల, పో! “మనీ! 
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పంత -ాపీట్లన్నద్ శ్వర? ల 

(వళ ఎవం! మ 

పత్ర _ానీవ్వం! వబ్బట్తే! నర డను మెద దొ స్వ్రనిమకునది 1 ర్ట ur 

రాజా ఉభ్యా (లీ = 

(గ్రియ.-మీ శవర లకేడే ? మీ పరులు" 

(వేమ _ఛీద పకహ్య ' ఈంర్గుషుక షు గో దర 

కప్పను, కప్పకిల్రను, బలిని, "సరుకుమునుం దినువా-యు, 

"వటి ద్యస్టభూ తము ఫాటి య్య గహీంప షయం దన గం కయ 

శేశెనో, ఆవృశేడను? డినువాయ (బూ ద్చేడకమాయన) 
క డికి , బద్దులుగుు", (కళ్లు లుకను, ..గుంటకు,ను 

(మ్రంగ్గువాయ ఏ కట్ల గ పరుడు ష షచ్చం వాచి) 

mre సే జనుండి పల్లెకు చబుకు ష్ .. కతు 

బొ ండ్ ధూమ పేక్సుచ్లు “ఛెటసాలల నుంష బక 

పాయు కొన్ని ,మరచీనాళ్ల లో సీని వీపును మాప 

దుస్తులు, ప్త య్యూటిట న్లాత్తు అంగ శేకులు ప్వుముడ్కె 

ఎస్టటే సము, ప పట్టుటకుం పా దువలు నుం, 

కొని, చిస్టైలుక్లలు నెల్లుక కల్టుక్ 

వుజటీయు న్ చికిచికజంరులు 

% వెళ్త జాకట్రాయ లీండ్లీ యాయ 

నడం శే జేయు ఎత 'కోలమణ్ * 
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జ్యాగత ! జ వ్వీనుంచి కొమ్ము సా నంట వచ్చువానిని 

ఊరళ్ళో వులియండా ; ఊరక్కో ఓరి భూతనూ ! 

(వీయ.....నమిటండీ. మహారొజ్యా చేవరవారి కింతకంటు 
మంచి సహవాసము శేకపోయెనా ? ] 

(సీమ..అంధ కారవు 'జేండు నొక సత్పురువుందే ; మోరో 
యని చీరతేసికి, నమాహచాయనియు* 

(వీయ.---మన మాంసము [న క్రముం బలు సీచమైనది మహా 
(వభ్యో తన వుట్టించినబే తన కోగిలింత యాయ. 

(చేమ -_వీద'వేకోటాయకు చలి జేయుచున్న ది. 

(శీయ.. నాతో స నహితము లోపలికి రండు: నా భృత్య 

ధర్మము నరసిన, “తము ష్ట్ర రికల ననుసరింపలేను వారు 

చెడి కరిన్యాల నెల్ల $ వారి కట్టడచొప్పున్న నా కోట 
తలుపులకు: దాళము పెగ్స్ ఈ (క్రూర ర్మార్ర్కి విమల 

కాను ఇన వ్వవలసి యున్నను, నా లెగున చొప్పున 

మిమ్ముల వెతేకి పట్టి అన్నియు నాహారము సిద్ధ మయ్యెడి 
చోదునకు రు నొంపోవ వచ్చి నాశ, 

(పళ మొదట నన్ను పలుకు లాడనిమ్లు ఈ మహాజ్ఞానితో; 

ఉటుమున శేమి కారణము? 
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పీత... రాజ నాకేశ్వర్య శయన విలువున కొడంబకులో ; 
వెళ్లు డింట్లో పల. 

క ఓక్క మాబాడెద నీ పండిత నవద్వీవ్రంతో.. ఓ 
నీ చదువు? 

(వేమ..--ఘూతము నెట్లు వారిరచుట, వురు కు ల నెట్టుంజింపుట 

(పళ----ఒక్క-మాట ని న్నడుగనిమ్థు రహాస్యమున, 

హిత --_(బతిచూలి బలవంతము సేయ;డు, (వభువర్వ € ప 
నయనం. అయన శెలవలు త్ టిల్ల 
సా(గవవి, 

(వీయ...__అందున కాయనను నిరదింషం దగునా? ఆమన 
| జ (తుపాను ఇంక కం] 

శ్రామురిత లాయస్ మరణమును కోశెదరు? హాహా, ఆ 
మేలువాండు హీతక్రీశ్రి !_ ఆతకనిమె నప్పుజే యిట 
నన్కి పాపము చాని కోశ్రమ్ల చేసిరి! సీ వంచున్న 
న్యాడవ్రు రాజుగా గన్మాదము._ హెచ్చుచున్నారవి ; 
నామాట విసవయ్య మ్నిత్రమ. శేను నించు ఘించుల 
నింతటి యువ్నాదము గలవాండనే; నా కుండ నొక కుమా 

రుండు, ఇప్పుడు నో చాయ దాయాదత్త నుండి బహి 

మ్మతు(డు ; అతండు నా (ప్రాణమును [మింగ నెంఛెను, 
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"మొవ్వ నే, భిన్న! బమొన్న్యఖే గ ఆశని వాత్సల్యము, 

ఏ|త్రమ! ముజీయొక తండి కుండ దంత యరాతి తన 

కొడుకువి" నిక్కము వక్కాణించెద. నీతో, న్ వత 

శోకము నె నో శెలువుల చెల్లను వికలంబులు వేసినది, కట 
కట్ట ఎట్టి కట్టికిచ్ళీకట్లి, శతి eA! చేవరనారి మనే 

"మును పటా | శ 

(పళ సత. నన్ని ంప్రే "మయ్య కక. కాశి శ్రి కోత, మ్ 
a సంగడ్లితన్రము. 

(ప్రవ __శంకటాయకుం జలివె! చున్న ది 

(పీయ_లోపలికిర్కా ఓరోయి, అదిగో అ గుడిసె లోవలికి ; 

అచ్చట వెచ్చగ ను౦కును, 

పళ ఆారమ్థ/లోపలికి కెళ్లునము భన మంద్ర ఆము. 

హిత ఈ తోవనం యక పట్టా 
(హి యనానితో (విం 7 నేన వదలో'న్లీ తీత వేన్ వేను 

హిత. — జుపరోి పోబర జాయీన మనను" డ్రశౌరము' వె 
* వకోటోాయనుగ్నాడ టీం శప "' 
1 

Ae 

చపల హనీన ఎంట క్రాండు. 
కాత bg, కార్యా మూనెంటనె రా క్ ¥ 

wih 
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(పళ_రోనోరిప, "కాళీ పండిత, 

(ప్రియ మాటలు పేలత్తు మాటిలు వందు? మిన్నక! 
(వేమ, -ాచిజతం దూూరువలుయ చేరే నొక్క-చీ(క టీల్ల కోటను 

రవళిం జేసె రశ్నె=సెయేను.. నవ్రకు బయట బాతె 
- (థ్రతే(డు, 

వాయ శాడె మజీయూనుజీయు, _ ఛీ, బే చో ఛం, 

మూర కొనెద (బిటిన్సు మనిసి నెత్తరున్నను. 
| $ ౧ "(నిక్కు అంకురున 

రయకను ₹. తళస్థానున్ కోటి. క 1 

(వశేకయ్కు. శేణపాలకోయయ, దోష్టైతుర్థే-? ౪ 

కోడ్డనా పననుం డీసి కొనియే చెళ్లెక సీ సయ వదులు 
క్కు 

టకు మునుపు , . 

దుష్ట ఎఏట్లొకో మవ్మపభ్లో ము ! ెలనెట్లు 

"రాజభక్రి గ శ్ నైజరాగముం ద్యజించుటక్, తలచుట 

' చిత్తము కోరచ్ము భీతిలుచున్న దీ, oe 

కోక ఇప్పు “నాకు 'దేటపడు చున్నది లెల్సిన నీ 
* యన్న యొక్క దుష్ట చిత్తమె కాదు, వాది. ఛ్రావును 

వీడు కోరుబ ముజీ నీ యక సెద్దుణములె ప. c 
నలుపు అత్యంశమైన స్వజౌర్జన్యము న నతని పంచెనని 
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దుస్ట.---ఎంతటి పగతురాలు నా భాగ్య బేవత, 
"పవర నమునశే సే నిట్లు పా తృ కి వీంప వలసె! ఇదియె 

నాయన (ప్రస్తావించిన “"యుత్తరము, సరంగీశ్వరు లాభ 
సంపాదనములకు మనఃపూర్వక సహాయకౌరింగ బుజువు 
పజిచునది, అహో దివంబులార ! యీ రాజ 'చోహము 

పుట్టకుండ రాద్యా, పుటః బో నా కనులకు బొడకిట్ల 

కుండ రాదా: { 
క! 

కోణ__పడ హై పట్టభద్ర సముఖమునకు, 

దుష్ట ---ఈ షక్రికలోని వాక్స్ వాస్తవమె యయిన తమ 

కవశ్యం కర్శన్యము మీందు మిగులనున్న ది. 

కోణ..హాస్పవమో యవాస్తనమో నిన్నిది గుళస్థాన 
సామంత్తు. గావిందినది నెమకి పట్టుము సీ యబ ను, 
మే మోతనిం దడయక వశము సజుపను. 

దున్గ.=(తకలో) ఆయన రాజుగారిని నూరడించు తజీని "నే 
“బ్యకొన్న, వీని యనునానము పరిపూ రి దృడ్డము 
నడును,లేస్న[ దాజభ క్షి మార్గమున నననరత నివిష్టుం 
శ్రైయుంజెద, నిందునకున్కు రక్ష క చాంధవ్యమునకును, 
సహజనై జమునకుళు, (కూర విరోధము నుండ్లినను, 
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కోణ.-నీమీద నా పూర్ణ విశ్వాస మునిచెద 3._మటీ నో 
. సీముడియందు నీ తండికంకె _నెక్కుువైన _(సీముడిం 

జూ వెదవు, . (నిష్క్రిమింతుడ,) 

రంగము |, కోట ప్రక్కన నొక కాడ్యటింటీ 2h, 

(పజేళము, (ప్రియ న్రతుయ్మ |పళ్లయాంతక రాజు, హితక్షీర్రి, 
బాణభణితుడు; | పేమసీంహం(డు, 

(ప్రియ =కెశ్చోటి సదుపాయముగ నుండు శేవలము బయలు 

సీమకంచటు; దీనిని సంతోపముత్రోం. గ్రైశొనుయం మీ 
, యనుకాలమును "హెచ్చుసేయ నింక శాచేత ఛైనంత 

హీతములం. గూన్చాద ) ఇప్పడే తిర్షగి వశ్చేద_ 

పిత....ఫీరి బుద్ధి బలములన్ని యు వీరి యాతురత .మెదుటం 

_జెదటి పోయినవి ! “డేవ్రలు బహుమానించుత మీ- కరు 

ణకు! ౨౨... ధక్కరిమింత్ను క్రియ 
సీమ భాతృప్లోకుదు వీలుచుదున్నాండు, నన్ను? లీలిచి 

శెప్పుచున్నాడు, నీలుడు గాలకాండని, యంధశారో సర 

న్ఫులో. దయంజేస్రీ అమాయక, చుష్టదయ్యమును జన, జీ 
నుంచుము జాగతు , 

'బాణ----విన్నపమ్ము -మూమయ్య శెహ్వము నాతో, విచ్చి 
వొ నీముంతుండా, సామాన్యుణా.! ౯ 
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్రళ=రాజ్క రాజా! ల! న . 

భణ కా నీమెరితుసా- సోడుకుల గోంచిని సోమా 

న్యోటన; ఓలన్న, ఆ సామాన్యుయ వట్టీ"హొట్చీవొ( డె, 
తవకు ముందుః దన శొడుకు గీమంతుగోా స గాంచు 

వాడు - i 

(ప్రళ--ఒకో పట యెనపళోలిలం బ్బ కొని, 
భున్ఫూమసో వారిపై హ్రూత్కణించుదు శాక 

(పేమ..ిజాన్టభూతమూ పీచ్ వీకుచున్నది.' 
ఛాత్తూవావాండె "కొచ్చి పోడు తోందేలి సాఘశ్వయును, 

గుజ్జవు- సీరోగతను, కట్ణనోని “న్నే పయిను నమ్ముహాండు. 
(ప్రళయిఆిిణ్యటకలగా. శౌఫొచ్చెన,: న్ ట్రేతముననే బా? 

వేళు దేశ గప కర్మా యిటు? నీ నిజ హూ 
ర్వుండుదపి, ' మొహాపండితుండగు నయా, (బాణ క్) 

. కయి" "బూద్ధినంస్పత్నుంక, ఇన కో టీ” ఖా ea 

దీ" ఈడ Fol తర 1 

(అముము ఇక కలరాల్యుండ- కళ్లు చటుల 
గొలువ్రయన్నా (శో ! య వికాశణతిండో! తహ్షయా, 

క గకణక్చు "న్నీ" యంజకెటర. గొను 
కన్నులు కానతేసో? 
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చేగరాపో యేటుచోటి వీస్సి' నోదు వలస్క,. * 

చాణు.-దోనీ పడేవిలోనాం 'జిల్లీ యొక్కటి 

శాన్ నదయు తొ. బలుక చేరదు. 

లి పీచు కడకు దాను రాను. బెగువం సూరదో + 

(చేను ౬_దుష్టునాతీము బీద వంకటాయను. చుట్టుకం దిరుగు 

చున్నది. పాకుచు వెన్నైలవ్రులుప6 బోలె కుంచె 

కనన కూయుచున్నాణు వెకటాయ పొట్టలో 
"రెందు లేల్ల కొళ్తలీ కొజుకు, -అఘ్లాకించక్సుమో "నెల్ల 

దేయ్యమా ; | సీశేమియు తిండ్లీ ఇట్టలేను. 

హీత్ర __ఎట్లున్నారు మీక, చేవర ? అవ్వడువున చెజు(గు 

పడి నిలువకు;డు, తమరు దయచేసి పన్నుండి యీ ప్లు 

వ్రులమీ:జో బడలిక భం. 

(|, —ముం౦ను నారి విభారణ జూశెద, సాతమ. మును భోం 

(] నిలువదు! ( (ను. క) జయ అంగి లోడీగిన న్యాయాధి 

పత్తి స యాసనము( గైకొము? (Fn. కు) నీవు నోయి, 

సహశాగితా దయాధిపత్) బల్ల నవాని (పక్కన, 

(పొ త్త, gy ఫ్య నున్నా (రేవు న్యాయ సగ గన క 

' -క్షూార్చుంపను స నీవ భా 
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(శ్రేమ ఆాన్యాయముళో మనము జరుపవలయు. 

నిదురయ మెలకువ నీకు నవ్చలబండీ గొల్లండ ! 

పయికున నుండుత న్నీదు గొత్లాలు ; 

(మోంగుమో యొక [మోత చిటిచిన్ని నగవు 

మొగమున 

శాదు బా మ్మే హాని నీదు గొజియ మందకు, ' 

షక్! వల్లి జ వరి: 

(పళ,..ముందు దాని వె వి నేరము మోవుము. అదడియ గరళ 

వల్లి, ఇచ్చటనే సత్యంబు జేసిన సీ గంశీర సభ్టానమతు, 

మున, అది తన్ని పంవినది నిజా ద bs దన కన్న 

ఈం డిని, స్తు 

బోణ —రావమ యిటు, అవ్షయ్య, నీ జీరు గరళవల్లా ? 

(పళ,.-శాదని ఫారో లించ నరదు, 

చాణ...-.మన్నింప్టను కనికరములో, ఘల్ కీట్ల యవి 

పోరపాటు పడితి నుమీ ! 

[పళ,--ఇదిగో నున్న ప దీని కూరఫవు శ 

చాటించుచున్నణి చూడు దీనిగుండె యెంత యుక్కు 
పాజినదో యని, నిలువుము చాని నచ్చకే ! అయథము, 
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లాయుఢములు ! కత్తి నిష్వు! న్యాయసభలో ధర్మ 

చ్యుతి ! బూటకవు న్యాయాధిపలి; ఎండునకు దాగి 

దశ విడిచితివ్ ? 

(ప్రేమ సీ పంచబుద్ధులకును మేలు కలిగాడు | 

హిత అయ్యో పాపము! స్వామి, మాయె మీ యో 

రృ్వంతయు నివుడ్కు మీ రన్నిమాజులు నిలువుకొనియెద 

మసీ య్యించి కొంటిశే! 

(చేను.....(శనలోఎ నా కన్నీళ్లు వడియ సాంినవి మీదు 

మిక్కిలియ వారిపై జూలిచే) ఇక నా "మాయ కేస 

మును మాంవు నట్లున్నవ్. 

(పళ.---చిన్న క్వక్కలుం దక్కిన వన్నియు కత్తెర, సం 
ఇ, వెండిగుండులం జూడు,ద్యు నన్ను జూచి మొనుయగు 

చున్నవి, 

(ఫేమ,..... నెంకటూయ అువ్వును వుజ్లైను వానిపై. ఆనలికి, 

ఓ కుక్కులాళ | 

ఉండుత సీ కోప నలుపో తెలుఫో 

కోజిలం గొటికీన సిషము సోంకినం, 
గ బ్భియొ జోడణంగి వెజివు టఆ జాతియో 
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చేయునో హాంచిమయొ, వులియండో "యానురుతో వ 

-ముండితోత,క ఆకు బొచ్చు 
గం డెళో శాండీ 

సెకటాయ వాని నన్ని నేడ్చి యూఃశీపెట్టంద్వేయును 

[ల నన్న. నాదు వుజ్లై సాట్యున్యు (మటనే _ 

-. దక్టినాణీలి దూర్ క్షక్కలు ఫాజీవోళ్లు వన్నియు. 

త్రో "త్రండి మగాళ్లే! . ఇమ్ము దాడి పొమ్ము పల్లె 

సంతలకు పట్న సంతలకు, సంత్తల్తూర్లకు ప్రీదశెంిక టాయ్, 

నీ కొమ్మలోం జీమలేదు, (కేమసారాయ్సి ఇత కష్ణ 

కెట్ట లెను | 
పథ వీదప వారు రజనీచరనిం గోసి న్లూడనీ; ఖాని 

వార్తల్లు, దాని గుండెమొస్థ నేమి ,సైరిగియ్లున్నదో, 

gb SEs lait కలో oer He 
యములం బుకించు "నీది? (సీమ వ) సియి, మానిసి, 

బన్ను నే నమర్చికొనియెద నా సూర్యుడిలో 'నొకనం , 

కాని నీ యుడుపుల సోనీ మూత్రము సే నొప్పజాలన
ు = 

సవ్ర చెప్తుదువు కాంబోలు నవి సారేసీక్ "సౌర ప్రదాయ 

మసి, కొని వానిని మొ్షళ్లు) వూర్చికానుము.) 

హైత....మంచిది, ,మహళిపభోక్ పర్వ్వభించి' "మొద్చట బడక 

యొకి,_0క దీర్చి కొనో(గ్రు? ప: 



కనన నె పళ భూ, త్న క్ క్షా బ్లా రికి 

ప య పేభుకుడ్సు రవ న్నేయుకుడ్డు; _ఫోర్షలను 

లాగుడు : అట్లు లల్ల లట దనన నౌ కొనిక్తఘు రే 
యోరగింవును అద్ది, అద్ది, ట్థద్దీ, i 

గౌణ, నేనును బట్టప గలున( బవళింప వేడోశెద, ' 
Pe తనీ 

ల. ప్రూప్రతరు, గుళస్టోనుడు.. గాల 

(వయ __శావో్వు నీడకు, మి త్రమో, ఎక్క-డరున్నోరు మా 
మేల్లినవోళు రాజా! | 

t 

న్య 

శా బాణా 

జీ 

తనా 7 

పిత, హి pen "అయితే By శర దర 

పెట్టనలదు, వారి తెలువులు శల వాటికి, 

(ప్రయ అనుమ (రై మృ (ప్రార్థన, ఆయన చై 'దండల నె రి 

కొనుము $ అయినను వెత్యం గ్రావ్ంప 'నొకకూట- తర్గత. 

ము జే లొంధీ వింతీస్క జోలి యిక సీ ముగ నున్నది ; 

"అం చాయన “"నుంచికోనీ " జ్వారవుల్ ము. తేకువునం 

దోలుయ $ నెచ్చెలి యచ్చట, నీకు సమక్షంక్రును సత 
మును సంరతీణమును, ' "ఎ త్రి రోము -సొయడయని , నీ 
వించ్చుకె ఇన6 దడసితినా యొక యీఆగంటకో వును ఆయన 

పాణకు, సీయదితో,' ఆయనం గారను -కొయయులగు 
ptt స నున్లల్చితో నక్టమన 'శొస్సదనగు : 

శ 
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పై శెత్తుము, ఎలి కారకు; మజీ నను వైంబడీంపుము, 

ఫి క్టాని ని వదం దగు *షోటు 'నోకటికి మేకలు త్మీవముగ 

య్మాతాసన్న ద్దు లగుటకు, 

హిళ డస్పీ యుకిగిన (పకృతి నిదురిచుచున్నది క. 

యూజిట ఫీ “పెరిగిన నరముల ఫంనునుం గుదుర్చ 

నోంవు; కాని సందర్భములు పొస్వగని యెడ నవి కును 

రుట యతి దుర్శభము. (బాణ. క రమ్ము సాయము 

శయుము సీ యధివుని మోయను ఏ నీవే వెనుక నిలిచి 

సోం గూడదు: నై 

(నీయ. రమ్ము, "రొ పద, థో, 

గ్రమయనేంపె ఇద్దలు చున దుఃఖముల్లనే . 
జూడంగ్కా మనకు; బొడగాంచవ్లు మన దుఃఖములు శతు 

వలని, ఎవం జొంటరిగ దుఃఖములు పడునో నాంే చి త్తి 

నున నత్యంత్తము ద తృజించు; మజచి మిగులను దన 

స్వస్థ భయనస్థళి న్సుఖాలోకితములను, కాని దఃఖతు. నకు? 

దోడికాండు నుండిన్ల, నపుడు బహుజాళ్ళల చాయ 

జేయ గల్లన్కు మభ నపళమిల్లి సహజాస మహిమన 

వింత చ్లులకనయు నోర్వం జూలినదియు నామె చూ 
డివుకు నా దుఃఖమ్ము నను ఛాంచ్లునదియె కాజాగారి 

ఇక 
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బోరగింపలు ఆయనకు వ్యుతికాశల్యముం గని నాకు వత్చ 

భల్యంబుం బోలె |! వెంకటాయ, అవలికి! ౫ణులింప్రుము 

బిన్నత్య ఘూనముల ; నటి, తటి; జూచి నిన్ను (బక 

టించికొనుమ్ము ఎప్పుడు నిన్ను దోనిం జేసి క్రీ డొనర్చిన 
యసత్యా? (ప్రాయము నశించి, సద పాయముతలయె త్రి 

నిన్ను నిర్దోషీయని బుజోవిచ్చి, యధాస్థితి! నిను (గ్రమ్మరం 

బీలిచి గారవ సమాధానమ.లం గూర్చునో తిరు?ను, 

వీమైనం దటస్థించత నాకురు పరులకు శేటిరాతికి రాజు 
గ రుమ్మాతము నురశ్నీత లగుత ! డాగము, డాగపము, 

(నిష్కు_)మించు.) 

రంగము ఇ (గళ స్థాపకికోట ) 

ప్రకేళము, కోణపాలకుండు, రజనీచరి గరళవగి, 

దుస్త్రబుర్గులు; సేవకులును, 

కోణ అం చెలి మీద నెళ్ళుము త్వరితము మన పట్టభ కుకు 

సీ పెనిమిటి యుద్దికి ; చూపుము ఈ యుత్తరమున్యు పరం 
గి సైన్యము గ కుంజర నది, సెత్రకి పట్టుకు ఆమరాక్తుని గుళ 

స్థాన ని, (నిష్మ)మి=తురు కొందు నేవకులు,) 

రజ __క్షటి తీయుండు తడయక. 
గర __తోండి వేయంయ వాని కంగ్లను, 

10 
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కోణ _ వదలి పెట్టుడు వాని నాయా[గహమునకు, దుష బుద్ధి 

మూ నదినెగారికి సాయముంశము : నీ దోహష్టీ తండి 
ఇ మేను చేకొనవలనిన పగశీర్పులు నీవెదుటన౦డి కొను 
లగాంచం దగినవికావు నీ వీవు దర్శింప బోవు పట్టభ్మదు 

లకు హెచ్చణ సీయుమ్ము అతి త్వరిత య్య సన్న ద్ధలంగూ 

కి! మేనును బన్గలము తాద్భశాయ తృమునకు. మన 
యంచెల వాడు మీవవారా వసు వై యుండవలయు 

మాయినటీ మధ్యము, నుఖనుగుతి, స్ు నెయ్యంపు వదినె' 

సుఖము న యాత్రకు, గుళస్థా నాసా సిక, 

(ప్రశేశ₹మ వనుపొలుయయ, 

మినా 0! ఎచ్చు రాజు ? 

విను. గుళస్థానేశు(తు సంవీవేసె నాతని శీకడను;డి ' రమా 

రమి వనురొ యార్వురుం ముష్పం[డు రాజుని జోదులు, రభ 

సాశ్వేషకు లాతనికై, కలసి రాతని కోట వాకిట పీరలుం 
మజీకొందటు గుళస్టా నృరిచరులును రాజువెంబడి దార 
రి శేగినారలు : అచ్చట సర్యాయుధ సళీక్ళృత శే హితులు 
సవా ససంఖ్ల్య్యాతు లున్నార(ట్క బలుభీరము లో” 

వారలు, 

కోణ. శే కెమ్ము గుణ్ణము ల్నీ యజనూనురాలికి, 



రంగము ఇ] ప్రళయా౦తక రాజు, ౧౮” 

గర --నుఖమయ్యెడు మీకు, పంతము “న మగ” 

చెల్లెలా, 

లీల, దుష్టబుద్ధి, స్ల్షేమము యాక్రలో 

“నిమ్మ ఏ మంకు గరళవల్లి, ద్యుబుద్ధి వసుపాలురి 

పోవెతకుండు ఆదోహి న్య "డా Eb 
= విజీచికట్లక , కొని తెండి మా సముఖంబనః 

(నిన్కమింకురు 7 గేటు సేన. 

యభా ర్ న్యాయముచిప్పున వానిపై శీర సజ వానను = 

యరాకినను, న్యాయ నిర్ణయ సాం దాయ జ్ మ 

మనయధి కారము "కాసంత యుపఛారము సేయవలలు 

మనయా[గపహామునకు ; దీనిని జనులు దూమీంవవచి 

గాని నిరోఢింపలేరు. ఎవ్వ రచ్చట ? ఇదోహిమే? 

(ప్రవేశము (వీయ్మవతుండు, ఈడ్వంబడి లోపలి £ ద్ద మ సరి చేర 

రజః,...కృతఫ్నుత్ష దజంబుకము |! వాశజేసమా, 

కొణలాకట్టుడు గట్టి గటిగ వాని జెండుచేతులను, 

(వీయ వఏముని భావము. డేవేరిదేనరలకి ? నని dogs 
80ఫ్పుండు మీరలు నా విందు లనువును ; నా వయ == 

సము తే ఎయకుండు, మిత్రముళ్ . 

కోణ _కట్లు:డు వాని ననుచంఖును,  (శేవకుల్కట్లుం : 
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రజ. Mix 3 గట్టిగ, ఓ కుత్సిత వంచక ! 

క్రియ... దయాకూన్యు రాలవు సీవకొని నేగాను నంచ 

కుండ, 

కో ఈ కుర్చి కి గట్టుం డాతని దురౌత్మండ; బ.ద్ధికీ 

నద్చులె సీకు౯ 

(రజ వాని గడ్డమును( లీయిను,) 

(నియ _సదయులా చేవ లెటుంగంగు నత్యంత నచ 

గృత్యము నన్ను గడ్డము పట్టి వీశుట, 

రజ ఇంత తెలువ్రు నిట్టి చండాలుండునా ? 

(వయ... పెంకె నాతుక ఈ నెంబుకలు నా గడ్డమునుండి 

నివ్టు "సెటుకు నట్టివి, బని యునురులు పోసీకొని నిన్ను 

దూజులు 'వెప్టెడి; ఫీ 'కాతీధ్యము( చేసిన గృభాపతి 

నేను నాయీభ వద్యజమాన లతేణముల మీర లి్రి 

యపహర్ష్యృ హస్తములతో నివెయి ననలక్షుణము 
భానింషం దగదు, ఏమి మీ చిక్ష్షితము ? 

కోణ,_రాపోయి ఏమి యుత్సరము లంచెను శీకు పరంగి 
నుండ్లి? 

రోజసరభు 6 డవగుము నీవిచ్చుం (బలీవచగందుల, డాగన 
ల్వలదు, నిజము చెటుంగుదుము, 
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కోణ __ముజీయు నేంయేమి కూటమం[తము లన్ని నాండవు, 

(శ్రొత్తలో నీ భూమిని గప్టెక్కిన (ద్రోహుల తోడుత ? 

రజ.ఎవరి చేతుల వప్పగించినాండవు వీచ్చిరాజును! పలు 
కుము. 

(పీయ,._నాకొక యుత రమండైను నందలి 'వా క్రలన్ని యు 

వట్టి యూహలె) యదియును మధ్యస్థు నొకని షంపున 
| వచ్చెను; శ తుని వలనం గాదది. 

కోణ,. కపటము. 
రజి జూటును, 

కోణ. రాజు నెక్క_డికీం బంపి నొండవు ? 

(నీయ... ద్వారక స్రరికీ౯. 

రజ,వ లోొకో ద్యారక' వురికి౯ 2న వాజ్ఞ బడసికినాలే దొ 

(వాణము తాకట్టు ప్త 

కోణ.....ఎందునళో చ్యారవ్చరికి $ మొదటం దానికీ జెప్పి 
బదులు, 

(వీయ,---కట్టం బడీనాండ కంబమునకు * ఓర్చికొననలె సి 

కాటుల కంత, 

రజ,ఎఎందున కోయ్యి ద్వారకకు ? 
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శ్రియ ..-ఎండున కంటిన ; మూడ నోర్చను నీ [కూరవు గోళ్లి 

తోం చాపము] ఆయన ముసలి కన్న ల దోండివేయంగ ! 

మజీ హీ య్ముగను టక్కయ యాయన యభిషిక్త గ్యాత్ర 

వు [(గుచ్చంగం బందికో అలకా, నరకొంధ కార JU 

యం చా ముహోను భావుయ అరొత్సీత మస, కముత్రో సహ 

చీన యూ షుంయూమాకుక్ బాధిత య ఘూరోపారావా 

రొంబు కీనిసి ఫొంగి మెరి తారకామండ్రల జ్వలన సముదా 

యమునెల్ల నిర్తాలములో, జల్లార్చ సమక కై ) కాసి పాప 

ము' ఆ ముసలిగుం జ, వ కించు మని దినముల | బోత్సహిం 

చె. అట్టి కర సననుయమున నీ ద్వారమున వచ్చి సాలావృిక 

ములు గోలుకించియున్న, సీవేమనీ యుందున్సు అబ్బీ, 

చ్యార పాలిక, లాళముం దీసీవేయుము” అని, ఇతర కౌర్య 

ములెన్నింటికీ నొడంబడినకు!  పోనిము నేగాంచెడ 

డెవశిక |గాసంబుసేయు నిట నంటి యజకాతి సంతాన 

ములను, 

కేక కాుచుట యన్న వాట యెన్నటికీని జరుగ దూ ను 

ము, ఓరి యబ్బులు, పట్ట పటుకొంద కుగ్చిని. ఈ లి కడ్గ్డంపెని 

నా కాలిని నదిమెద్, 
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| వీయ = ఎవ్య(కు మీలోజీవిరవ నూహోలచునో ముసలతనంబు 

శజకు నొనంగుండుసాకు కొంచెము సాయము! అాబారా 

, శ్రార్యము! సీళ్లంణి 'చేవులారా ! న 

రజ _-ఒక(కక్క- వెక్కిరించు మజియొక పక్కను ఆ కెండ 

వ “0టినిక : " 

మొ 'సీ......అంవుండు మీ శేరిస్సి జేవర; మిషులం గొలిచినాండ 
ను వాల్యము మొదలు : కాశి యెస్సుకు సల్సేన నేంజేయ 
లే దిప్తుడు చాలు నాంవు డని చెప్పుటం బలె, 

రజ__$మి రోయి, ముణీగదన్ర, శానమా ! 

మొ కే సీ కెప్పుడే న మీసముండిన మూశతీమీ:ద చాని లాగు 

దిశుకు ఈ జగడమందు, సమని భావము నీయుది. * 

కోణ..నా కనుతవా జే! (మాసి అగడ కూడుడ రు 

“మొ.సీ కానిమ్ము అట్లయిన, శారమ్మ, సఫలము గోసి 

కొనుము, | 

రజ..నా కీము సీ కత్తిని) కాయ కొడు కిట్లు దిరుగుపడనా |! 

(కతి తీనీగొని వానిపెవెనుక నుండి పాౌజున్య) 
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మొ సే అయ్యయో, చచ్చితి! దేవర మీ కొక కన్ను న్న 
దిగద్కా వాని షి కొంచెము గాయము పడినది చూడను, 

అయ్యో | (చచ్చునో.) 

కోణ. ఇక నెచ్చుం జూడంబోను, కాన ముముందె యడ్డగీంచె 

ద. చెదరుమ, రోతవుశేశియ్య ఎక్కడ సీ పోయగ మివుడు ? 

(నీయ, _ అంతయు? జీ;శటియు ననాదరము నాయె వడి నొ 

ర్ట ౪ ళ్ళ కొదుకు దున్ల బుద్ధి 1 దుష్టబుద్ధి, సీ (పకృతి విన్ఫులింగము 

లన్ని టిం మంటలు శొలువుము, ఈ ఘోరఘాతకమును సా 

ధింవుము యావచ్చ క్తిశో, 

రజ చాలురా, వంచక దురాత్తండా ' వీలుచు చున్నాండ 
వ్ర నిను రోయువానిని $ వాడె ఇసూ మాకు సీ (దోహ 
చింతన లన్నిటిని వెల్లడి చేసినవాడు: అతి నుక కన ( 

డతంచు నెం గ నికరించు'నే * జ 

(వీయ.....అయో నా మాఢ్యమా ! అస్లైనం బేమసింహు( 
రా 

డపదూబుకు లోనయ్యె; నావలన. బడరాని యిశుములం 
బడియె, సదయ విబుధుల, తుమింవుయ నా యా యషరా 
ధమ; వానిని సంవర్థింవుడు ! 
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రజుపో మెడంబట్టి గంటికేయును కోటవాంకిట ; పోని 
వ్యతఃడు (త్రోవను మూర్శొ ని ద్వారక వరికి, 

(నిష్కం)మించు నొక (డు | ప్రీయ(వ్రకు? ఇట్టుక ) 

ఎట్లున్నద్వి ము 

న్నాధుండ + ఏమిటి యా భూప్రు? 

కోణ ---గాయముం బక్షితిని ; వెంబగింపుము నను వెలందుక ; 
“ తజుముమాకన్నుశేని కై లాటశానిని వేయ మీ బాని 

ఇం గుష్పదిబ్బ పై , రజనీచర్సి ర క ము దొజంగుచున్నా 6 

రభస రయమున౯ ; అకాలములో., బడ్షీన దీ గాయము; 
సందిలి యిమ్మ, (నిష్క)మించు కోణ, రజ, పట్టుకి 

"₹0, జే...-ఎంతటి దుడుకు నై నం జేయ నెనుదీయను, కయ్యిత ce 

శు మేలే పడసిన, 

నుూ.సీ అది నిడివికాలము | బతికిమునుచుం. దుదిని బడ 

సిన శొల్మిత్రోవ చావుకు, కోమలు లందజు రక్కెసలే 
యగునురుః 

ఇం.సే ఆ ముసలిసామంతుని వెంబడింతము మనమందటు ; 

మజీయు నీ వెట్టి గుడిసె యిక్క_ యాయన నెస్పైటు! జి త 

“ ముచొప్పున నీడ్చికొని యేగునో యట్లుం జేయని త్తము : 
వొనియాటలినీచి న్వ్ నము ఎట్టిపనికిని నతని నియ్య కొలుపు 
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మూ శీ... వెళ్లు మీవు : నేను వెల్లి కొంచెము గోంగును (గుడ్ల 

గిజరుకుం బుఖక వచ్చెద, నతని నెత్తురుమూూాతికిం బట్లింప 
టి న్న —D ఓ 

ను, మణీ భగవంతుడు వాషిసెం గటా నీంచుత ' 

(నివు) మింతుకు ఛెతీయ క (గోవన) 



త్ర మృత్కహృ ద,.య్లు 
“ లేక)" | 

ప్రళీ యూ ౦త్ ర రాజు. 

రానాపై 
చతు ర్థాంక ము. 

రంగము 1 గయాళు, 

(ప్రజేళ ము (సేమసింహు య 

లయినామని తెలిసీ యుండదుట్క ముఖ స్తుతులు *వినుచు నా 
సోతేల యనడ్డలు తెలియమికంటు. సంప చ్చక్రనున 

Cy 

నత్యధమ, యతినీిచ్వ యతి కీ క పదార్థముల నుంముట 

భవిడి | శృను గూర్చి యాశాగ్చద మయ్యెడుం గాని 

యెన్న టీకిని భయదాయకోంబు కాశేరదు" శోచ్యై 

నూశ్చెయ్యది యన నుత్రను స్థితీ చ్యుకీయె : కొన్ని స్థల 

చైచ్యము కాల మనమున నానం చాన్నళ్యముల 6 బకి౯ా 

మిందు, సుఖముల రమ్ము అటు. గానన, నుచాలింథ 
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యభార మారుతనూ ! సీయావచ్చ కితో వీచి భాఢించి 

నటువంటి యఖౌగ్యుండు నీ వీవలుల నెంచి (పతి యేమి 

జీయండు గదా? పోనిమ్ము ఎవ రిచ్చటికి వచ్చుట ? 

(ప్రవేశము [వీయ వతుండు, ఓక ముసలివాడు తోడ్మొనిం6%, 

మా నాయనే యగళికుండె నడవీంపం బకుచును 1 

(పపంచమ్యా [వసంచమా, అహా సవంచనూ! నీదు 

విచిత్ర పరిణామములం బక్టి నిన్ను ద్వేషింపక పోతిమా, 
యీ జీవులము జరామరణంబులకు సంమతింపము, 

మున _--అక్కంటా, మా యనుంగు సామి సీయండ కాం 

వుల నీ బాబయ్య కొవ్రగను నున్నవాండ, నీ మెను 

బది యేండ్లును. 
(వీయ,..--అన్నలిక్సి వెల్లిపొ నవలిక, నెచ్చెలి తొలంగి పో: 

నీ యూరడింవులు నా కినుమంతయు మేలు శేయను; 
సీకో కీడు చేయవచ్చు. 

ముస.....అయ్యయ్యో సామి, నీ త్రోవ కనుంబడదయ్య నీకు, 
(వీయం--నాశే (తోవయు లేదు; కానన నాకుం గన్నులు 

నక్కజ లేదు: కన్ను లున్నవుకు కొడగంళ్లం బడితిని ; 

అడుగడుగనకును( భొడకట్టు నియ్యదిి నున సాధస 
సామ్మగులు మనల నసజ్జాళ్గులుం జేయును; నుణి మున 



రంగము 1] వ్రుళయా౦ంతక రాజు, ౧౫౭ 

సాధన శూన్యత యె అకిశ్రర్ధాథుతెం గొలుసును మనలకు, 
ఓరి | పీయవత్రుడ్క | జేనుసి ఫేంపుండ, మోసవుచ్చంబడిన 
సీ నాయన యాగ్రహాస్పదుండా ! నిన్ను ముట్టి భూము 
నంత డా (బకికితినా నాకు: గండ్లు తిరుగ వచ్చె నని 
కొందురా ! 

మున.-ఏమిటీ యది! ఎవరు నారు? 

(పీన. (తనలో) ఓ చేవులార ! ఎవండన నేర్చు, (ణే నివుము 

మహాధమస్థితిని నున్నా నని? ఎప్పటికంయె నిప్పుడు అతి 
మహాధమస్థి తి నున్నాండను, 

ముస--వీయ పాపము ! 'నెజ్టి వెకటాయ, 
(వేను... _(కనలో) దీనికిని నతి హీ నస్థితికీ వత్తురు "కాబోలు 

హీనత యనునది కానేరదు 4 ఇయ్య 'ే యశిహీనత,” 
అని నోట వెన్నం జాలి నందాశను, 

ముస.---ఓరోయి్యి ఎచటికి సేగువాండవు ? 

(ప్రియ __పీ(జేమి బికిరాల మానిసా? 

ముస..వీచ్చి వాకు బికిరాల పోత్రును, 

సీయవానికీం గొంచెము వివేచన యున్నది, లేని శో 
బిచ్చ మెబ్లెత్తురు? నిన్నటి శేతిరి తుపానున నిటి నాని! 
గంజి నొకని; వాని జూడంగనేే మానిసి యనిన న్నొక 



గర అమృతహృాదయ [ఆంకము 1, 

కీట (పాయముంగం గానివించె? నా కొమరుం డవుకు 

వొడమె నా మనమున: శని యప్పట్కీని నొ మనను 

వానినే సమె త్రి నుండలేదు : ఆవల వాలను ఏనినవా( 

డను. ఈలలు మాడ్మి-నీ నాట బుడుతలకు, నునమును 
చేవుల కగుదుము $ వట్టి యాటలశే మనలం జంపెదరు 

(వేమ (కలో) ఎట్లగు నియ్యది? ఇడ్డదే యగు నీ జీవ 
నము, తన దుఃఖమును? శోరడము లాడుచు దాయచు, 
దన్ను నోరులను నగచాట్లు వెట్టుట.._వే.లు నేలు నికు, 

మేటి నుగడ, 

(వీయ..--అవ్వాం డా దిగంబశే ? 

ముస... ఓ ను సామి, 

(వీయ కట్ల్టయన, మాట వీని శెల్లి పొమ్ము! నన్ను( బ్య; 
సీవ్టు ఇక్క_డిక ఒక్క మైలో wu (కోశమో గూర్ 
మున మమ్మున దిరిగి వచ్చి కలయుదు వేని వన 
మార్గమున] అట్టు చేయుము (పానేస్తంబు_ నంచి, మ్ 

్టుక్ రను కొంళిను గుడ్డ బట్ట స్ దిసమొలగా 

కొకు, వీని నే జేంఢికోనియెద : నాకం (బోన; జూవుమన, 

ముస... అయ్యో చాబ్బు ఫీడు వీచ్చివాండంకు, 



రంగమే 1.) ప్రుళశయా౦తక రా జు, (౧ కో 

(శియ..__ఇదే నయ్య శాల చైపకీత్యము పీచ్చివారదు (గుది 

వార్యడకుం (దోవ జూచుట. చేయము నో నూట 

చొప్పున, చేదా bg యిచ్చ వచ్చినట్లు ) కక్కిన దెటెనన 

డ్డ మా 

గానిమ్ము) ముందు నీవు వెగ్గిపొమ్మ. 

ముస..__వానికి శేం బె చ్చిశ్చాద నా యుకువ్రలలో మేలై 

దుస్తుకు, దాని( బ్య యేమి వచ్చిన గానిమ్ము 

(నిహ్యు9మించు 

(వియ ఓరోరి డిగంబరి _- 

(వేమ.__బీద వెకటాయకుం బలి చేయుచున్నది; (కలో 
వంతకం"ట నెచ్చుగ సీ వేసమును. గులుక లేను, 

[వియ,---రారో యీనల. ' 

(వీమ.(కనళో), అయినను శీరదు.కేలు మీలు సీ 
చిన్నరి కన్నులకు; నెత్తు రొలుకు చున్న దేమి! 

(వ్రీయ,..-- తెలియునా నికు ద్వారవుకికిం (దోవ! 

వేముమెట్టు కోట్లు వాశీంక్లు గుజ్జవు తోవ, శాలి 

(తోక, బీద జెంకటాయ శెలువు ల్కోల్పజె ఛీతివలన , 

మేలు నిక్కు మంచివాని కొదుక్క దుష్టభూతమునుండి ! 

ఐదు భూతము లన చేశ కాలమున బీద వెంకట: 



౧౬౦ అమృ త్ర హః ఎుదయ [అంకము 17 

యను : మోవామునకు, జగనో'హానుండు ; మూ(గరాజ, 

మూ+ానురు(ను ) దొంగతన మునకు, బడా-నోరుగాడు ; 

హాళ్యకు, యమమఘాతకుంయ 3 జెక్కిరింతలకు, పకాషక 

సోశు, వీడు చిరకాలకునుండి పట్టుకొన్నా అంతః? 

వురదానులన్కు పరిచాకికలను కౌన్క మేలు మేలు నీకు 

మేది మగండ్ల ! 

(శీయః..ఇంనమ్మ్భు ఈ సంచినిం దీసికొమ్యు, విధీక్ళత "వేధన 

లచే సమస్త విపత్రలకుం డల వాంచ నోంవీనాండవు, 

చేను దుర్దశ ననుభవించుట న్ సంకుస్టి నెచ్చుం చేసె 

దినంబులార ఇట్లనే జరువుం డనిశము ! అనత్యయైశ్వ 

ర్యముతో నతి విషయోపభోగముతో నోల లాడుళు, మీ 

ధర్మ శాసనముల డిగ( (దొక్కుచు, తా మనుభవింవ 

నందున వరుల విపత్తుల జూడక, మదించి తిరుగు భోగ 

నిరతులు వేగముగం జూచుత మీ యజేయ 'శేస్తో బల 

ముల) అట్లుం జేసిన సంపవిభాగంబు శేర్చడి య త్యుప 

భోగమును నిమూశ్రాలిపంగ, (పతి మానిసి!ని ఇందును 

వాలీనంత సౌఖ్యము వస్నెరవురి నిటుంగుదువా! 

(పేమ ా చిత్తను, "2. 



రంగము 1] ప్రళయాంతేకోరాజు ౧౬౧ 

(దియ,..కొండచజీయ యొక టన్న దచ్చట; డాని 
యున్నత శ్రీర్ణంబు అవనతమై తొంగి చూచుచున్నది 
బహుభయంకకముుగ, నకుగునం దన చుట్టిన యగాధము 

లోనికి; నీవు సేయవలసిన యపకార మే మన్న, నన్ను 

దాని యంచునకు, గొంపోయి ఛేర్చుము, నా కని నివు 

సహింపవలసిన (శమమునకు మాట్లు వశద నాయొన్గ 

నుండు నెద్దియో విల్నువెన దొక౦డు నిచ్చి అకడ నుం? 

నా కెవరు దోడు కావలసి యుండరు 

(పేమ.---ఇమ్ము నీ సందిలి ; దీధవెకటాయ కిలిచి కావి 

పోను నిన్ను. (నిష) మెంతు'పు) 

రంగము 1 ధవళవర్మ పట్టభద్రని నగరు యెదుట, 

దశమ, గరళవల్లియు, దుష్టబుద్ధియ 
గర _ స్వాగతము, (వభువర, వి వశము ౩ ను 

వురువండు మనలకుం గాన్సింపలేదు మాగ్గమునందు. 

('ప్రజళము వనుపాలు(డు. 

ఓ కోయి ఎక్కడ నీ నాధుడు 

వను,.._..దొరసానిగార్కు లోపల : ఎన్నటికి బురువ( డిం 

నూజలే దాయనం బఖె, 'తెలిి తాయనకు గస్పైక్కిని 

1 



౧౬ అమృతహృదయ (అంకము 1 

సేనను గుజీంచీ: ఆందునకు శేనగను నవ్వె; దొరసాని 

గారు వచ్చుచున్నో రొంటిని ? ఆయన యు తరము :మటి 

కీడాయ' నని; గుళస్టానుని |ద్రోనాము, నాతని కొమా 
రుని భ క్రిపూర్వక శ్రైంకర్యము న్నేను వన్థింపంగనే, 
శుంశళ్రకౌయ యని నన్ను తిట్టుచు(, దల క్రిందుల( (దిప్సీతి 

ననియ' ఎయ్య దతనికీ రుచింప రానిదోో యదియే 
యాయనకు మనోహరము తోచు ; ఎయ్యది రుచ్యమో 
యది డ్వేహ్యము, 

గర...(దష్టు కీ) అట్లయిన నీ వంతకునై చాటి పోవలదు 
ఈ దంతయు నాతని పశుపాయవు భయాశ్రాంత 

నైజము; ఇందున జేనిని యత్నింప బెగువ పూనం ' 

నుజీయు( దాం పొరువమున నెదుర్కొననలనీన యిక్కో- 

ట్టులు లేనశ్చై సాధించువాయః (త్రోవలో మన మని 
కొన్న యశష్టములు యభధాగ్రములె కావచ్చును. 

మళ్గుమ్మో దుష్టబుద్ధి, నా, మజు(దియొద్దికి ; అతని సైనిక 

గణన౦బుల( ద్వరిత పఅచ్చుము మజీ యతని బలముల నడ 

వుము : నా ఇంట నే కొఆముట్ల మార్చిశొనవలయుు నా 

మగనిశేతికి పంపికోల నివ్వనలయు. ఈ నవక మైన పని 
నాయ మనకు నడమ రాయభారి యిం? నిడ్లివి 

4 



రంగమ్మ 11] శ్ర భయాంతే కీ రాజో ౧౬) 

నాళ్ల కు మునుపె నిను నవసవము [సౌ ప్రింపం బోవును, 

ఒక యజనూనురాలి యాజ్ఞను, నీక తెగువ మీజిన నీ 
'మేలునళై యుద్యమింప, లౌ'ల్నుము దీనినీ ; మిగుల్పుము 

మాటల, (అభిజ్ఞాన మిచ్చును,) 

శిరము నొఆగీంవుము ;) ఈ మును పలుకందెగించిన నీ 
సర్వాత్మ ల నురవ ర్రకు జెలశేంవును , భావంబు కనుము, 

భాగ్యంబు క నుమ. 

దష్టం----నీ వో;డన, (పాణ మరణముల, 

గర,.నా యతి |పీళ గుళస్థాక, (మ్మం మించు, దుష్ట) 

ఓీబుబ ఎంత శదము మ నానికి మగవానికి! నీకుం 

దగును ఆడదాని యూడీగములు ; నా శగుయయ గ౫చా 
యిపుకు నొ శిబిరమును దురాకమించినాయ, 

వను. _మాకౌంబ, ఇదిగో మా పట్టవర్పినుయ. (నిక్క) చు) 

(ప్రవేళము ధపళన వ న 

గర ,_-నీ యీలకు నక్ష'రా శైలిని, 

ధవ...--ఓ గరళనల్లీ! నీ ముఖముస నా కోటకు కరువలి 
తూ ర్చాగ్ను దుమ్ము వెలయు యవ నివు, నీ సృశాతము 
నాకు భయావహా మగుచున్నది, తన యుత్స క్షి పరో 

ద్ద 



౧౬౪ అమృతమహాదోయ [అంకము |? 

భవంబు సేయు నట్టి స్వభావము ఎట్టి ఎటి నియలిలోను నుండ 

శేరోదు ; తనను. 'బుట్టిచి తన పా "లిళ్ళి పంచిన చెక్టు 

నుండి విజీగి వేటుపడ్ నాయితీ మగు నా కోను తప్పక 

వొడి యెండి పో వలసినదే కదా? 

గర చాలు నిలువు; నీ యపమానము రసౌథ సము. 

ధవ.--జానమును సత తృ మును ఫీంనలకు హీనంబె యగు 

ముజుకులకు ముటుకు లె యఫఖిరుచిందు. నవి. జేసిన 

దానవే? వులులు కాని మీర ల్పులిక ల్కారు వీమిం 

'జేసినారలే మీరలు ? కన్ని తండ్రి దయా సమ్ముదుండు, 

నయోధికుంయ్య పండిన పండు ముక్కు. (తాంటితో లాగ 
బడు 'నెలుంగు గొడ్డును నాలుకొత్రో శాకు నాయన , న్య] 

నముహానుభ్గావుని ఓ మ్లేచ్చలార, యో సరమ చండాళి 
జార్భాగ్యలార ! ! వెల్లచానిం శెసినారళే, నా యన౦గు 

తమ్ముడు (చ జ్ఞకుడు) మిమ్ముల నిట్లం గావింప సమ్మతి౦ 

వనే! స్? వురువండు, శాజన్యుండు, "ఆయన ఫొంత నంత 

ఛాగ్యముం బడసినవాయ. !' గగనంబులే పంపక యున్న 

తమ పనువు ఛారణులం (బళ్యవకోవున నతి es 
నిట్టి నీచ యపరాధనుల న్న్మిగహించుటకు, ఫల సెమి 
వచ్చు, మానువ సముబాయ మె బలా తరించి నూచువ 



రంగము 11) ప్రళయాంతక రాజు, ౧౬.౫ 

సముడూోయముక ( గబర్లీక౭ంచు, పారావారవు సరె 

కార మకరాడి జలచరంబుల నూడ్కని, . 

గర,_పాలి కారిజవు వీజీకి కోయ! ₹ంచకాయలకుం చగి 

న్య చెంపల ఛాయా! అవకారముల మోయ నోవు శల 

కాయ వాండా! ఇయ్యది శ్రమనము ఇయ్యది నూనగు, 

అని వి'వీచనంు జేయ జాలిన శేతములు శేని కను 

భొనులవాణడ్చా ధూర్తులు శిషీంపం ఒకు నవుకు తమ 

ఢౌర్హ్యము నెఅవేజక మునువు, వార్చికె జాలిషడువారు 
మూగుళె యని తెలియని పరమ మూథు(డ, యెక్కడ 

నీ దుందుభి ? పరంగివారలు తమ కెక్కెముల విప్ప 

గరు ఈ నిశ్శేష భామిని టెక్క శరా బొమిడికం 
దాల్చి నీ రాష్ట ష్ట్రమును నెటివింప సొంగాదరు : 9 ట్లుండల 

ఫీశ్చుల మూట విప్వచు మిన్నక కూల బడీ నావు; 

మజీ మొజి లిడియెదవు * అక్కటా, వాగేలం జేయ 
చున్నా( డట్టులు ౯ అనుచును. 

ధవ.---నిన్నే మూచికో వీశాచనూ ధర్మ వైరూస్యము 

వీశ్రాచమునందు యు కము కావున, నంత భయావహాము 
కాదు, శూర నుందరియందు( బోలె 

గరోఎాపీరి య(ఫ యోజక మూర్థుండా | 



౧౬౬ అనుతహృృుదయ _ [అంశము 17, 

ధవ.---ఓసీ, స న్వ స్వరూపమును కోధమున భేదించి యా 

చ్చాదీంచు కొన్న దానవా? లజ్జ శేదు నీకు! సీ స్వరూప 
మును పైళౌచ రబు( గావింకుము, నా రోషము తడక 

న్నా శేథలం బకుచుట తగ వగునేని కెండల ము 

కలం చెనీకించి తునియింప నో! వా స్ఫవము(( నీవి 

వీశాచమె యయినను ప్రీ రూపము. నిను రమీందు 
చున్నది, 

గర ఎవర సీ మగతనం చివుకు--- 

(నవేళమ ఓక భూత, 

భవ,-నమి సమూభారము 1 

ధూరట, నా బంగారు సామి, కోణ పాలక సట్టభ్యదులు 
జముని ఫా లాయిరి; వారి భ ప్రక నంహరించె, గుళ 

స్థానుల శ0డవ కంటిని వార్ముగ్రుర్ణిపడ్త( జిలీకీంఛు తటీని, 

ధవ ఆగళస్థానని కన్ను లే? 
దూత వారు ఫెంధీగ భృళ్యుం థొక్య్మ సరస (పకం 
వీత, యా (శౌర్యం బొనరంయ నీక శా నక్లు సడియె, 

రో “కని వాంఛ్చచుః దన గొప్ప శానందున శెదుట : వారు 

నవుకు దానికి (బక 98, ఎగిరి హునును వాసిసి 

నటికి ఛంక్షిరి యందటజీ నడ్షువును ? కాని వారు మూత్ర మ 



రంగము 1 ] ప్రృళయాంతక రాజు ౧౯౬౭ 

తశప్పలే చా హానికర ఘాతముకొ; దీనిఖే నకించిరి పదం 

పడీ, 

ధవ..__ఇది లేటపఆచు చున్నది మీర్ లున్నారని పన, 

న్నో న్యాయ పాలకుల $) ఈ యధ్గోలోకవు మా ను 
హాపరాధముల నెంత సత(రము శిశ్నీంచితిరో ! కాని, 

పాపము, ఓ గుళస్థాను(డ ! కోల్చొయెనా యత(డు మటు 

సటి కంటిని? 

దూ... రెంటీనికా ఇంటినిక్, పట్టభ ధులు. ఈ ష్మతము, 

మాఠాంబా, కోశెడ్సు త్వరితోత్తరమును. ఇది మీ చెల్లెలి 
పనుపు, 

గర. కనలో ఒక దారిని దీన న్నా యుల్లము రంజిళ్లె 
సిల్లు.గ. కాని నా చెల్లెలి ముండతేనమున్కు నుటి నా 
గుళన్థుండు (పక్కన నుండుట నా మనోరధము నె 

నొక్కటం బక్షంగొట్టి నా జీవనము శేవము( గావింప వ 

చ్చు; నుజు గారిని ఈ నుద్ది యంత వలువ కాదు. 

చదువుకొని, (పతిః బంపెద. (నిష్యమించు.) 

ఢన -ఆతస్ కొడు కెక్కడికిం బోయె నాయన కన్ను గుడ్ల 
నారు తోడు చుండథ ? 

భూత -కిళ్చటిక నున పట్టభదతో వచ్చి యుంగె, 



౧కుళో అ మ త హా ల దయ (ఆంకను ఇ 

ధవ _కేణో యత డిక్కడె! 

దూతే లేకు మహవోపనో; తిరిగి వెళ్లు చుండ0 జరు 
వనం జూచితి నతని, 

ధన ---ఎబుంగున యత డీ చొస్ట ప్రముక 1 

భూత చి త్త్రమ్కు మహాసభోం ఆతగో కొండెముం 

మోస తండి శదురుగ; వలసీయె యిలు లేచి వచ్చె 

వారి దండన కడ్డు లే కుండను, 

ధన... __గుళస్థా, పు నే నందింపను నీదు భర్తీ కక 

రాజు, “ముణి పగ తీర్చను నీ కనునన్థీకిని. రావో యీ 
డకు వితమ * చెప్పును యన్నియు నాతో నీ కం శేమేమి 

తెలియనో. (నిష్మ రయంురు.] 

రంగము 111, పరంషి దండు విడిది, చ్యారప్పరి చేరువ, 

శ్రవేళము హీతకీ ర్హి య్య నొక నుజినుండును. 
హీత...షరంగిరాజు నీ లంత డీబ్చాటున తిరిగి ఇెళ్లినో 

మెజు(గుదుర్ కారోణము 1 

సుజ: ఏయ్యిదో తకు రాష్ట్రోమున నూన ముంచి వచ్చిరి 
కబోల్కు నది యివు కక్కడ వచ్చిన మీదట కి 
పడియె? “సంతన స్యరాన్ట్రమునకు. ఖెట్లు భయము 



రంగము షే వ్ర భయాంత్రక రాజు, ౧౬౯౬న 

నపాయముం గాన్రనన్కే వారి స్వయం మరలంగాటు 

మిగుల నశేశీతము ననశ్యకము నామె. 

హిత---ఎవరి నాయన యుంచి వెళ్లినా రిచట జీనాపతి(గ? 

సుజ.._పఠంగి బలా ధ్యత్షంలు, నీమంళుండు పరరతప శేను(డు, 

హీత,__మీ జాబులవలన రాణిగారికి దుఃఖ శేన్ష లే వైనను( 

బుపెనా 2 

నుజ.-చి త్రము చేవర అయమ వానిం దీసికొని నో 
మెదుటనే చదివె; చదువు చుండ నడువు నడువు 

నిరికు ట|శబిందువుం దొటం నాబిడ తన కేశాక్కిలి 

చతీిసి కానువీంచె నామె తన రాగంబుపై రాణి గ, చే 

రాగము కనుమిక్కి.లి యానతి మీజి యామెపై రాజు 

కాం గడంగనో. 

హిత ఓ హో ఆయిన నామె తహతప్పా పజయెం 

నుజ = ఒక్కెఆ పడదు; ఓర్పును వెతయు నొండాంటిని 

మారోో-న, నామెకు నెచు, టందము నెయ్యెది కొలుప 

'నేర్చునో యనుచును. మీక భూచిమే యుందురు 
ఎండయు వానయు నేక కాలమున; గాయను( గురియను: 

ఎలనగవులుం గనుబొట్టులు నలె తోంతె నయినను 

'మెటింగు మీజీ యుంజె వానికంటెను : అ జ్కె-ంమోవిని( 



౧7౦ అమృతహృుదయ [ఆంకము 177, 

జెలగిన యా కులుకు చిస్టైలనవ్వులు తెలియ నట్టంజె 

నా వాలు కన్నులం గానం జేరిన విందుల $; ఇవియు 
జలవుం బకసి వాని వలన ముత్యముల మాడ్కీ.( జివికె, 

వ్యజములనుండి, ము క్ష సరుగ, అలజడియు నందజి!ం బలు 

ముద్దు కొలువు నవుకూప నన్తు వగున్కు ఆందజీకి న్నా 

ఆ ఫొసంగి యుండిన 

ఫీంత,.--అబిడ యేమియు నోటి నూ ఓన లేదా? 

నుజ, త ధ్యమ్ము ఒకమజొ యిరుమజొ వగ ర్చె, నాయన! 

యంచు, నిట్టూర్పులు వెలువడ, న “దేమో తన జెందను 

న్నొక్క- నట్టులు: అజిచె, (అక్కల! అక్కల! 

నూనవశళుల కసమానములార ! అప్పల! హీత్రక్టీ ర్టి 

నాయన! అక్కల! ఏమిటి, ప్రళయ మూారుతము 

లోనే? ఇంజీకటి రాత్రినే? దయ యనునది పదార్థము 

కాదు !' ఇటు వాసోవుచు: గదల్చి చేసె నా పవిత్ర త ఫ్రీీము 

నా స్వర్గపు 'నేశతముల నుండి? పదంపడి చాలీంచి 

కొనియి వాసోళను ఏ మటి లేచి వెడలె వగచి దురవిల్లను 

నూూతము, 

హీఠ _...అ చుక్క_లె, మన పెని యా రిక్కలె, మనయుల్లంపు 

. గొవముల నేలుచ్చుండు ; లేని యెడ, నచ్చము నొక్ళమె 



రంగము ము] చుళయా౦ంతక రా జు, ౧౭౧ 

పతియు సతియ.( బుట్టంచ నేర కిట్టి కట్టదురు గొనముల 

పట్టుల అట్లువీదప మీ రెవృుడు నామెతో బలుకు లాడ 
శేదో? 

నుజ శేదు. 

హిల..-ఇయ్య చెవుడు రాజు మరలక నునుపా ? 

సుజ,---కాదు, వీదప, 

హిత మంచి దయ్య, యా బీద ఫుర వుర పొక్కెయం 
(బశియాంతక రాజుగారు వురములో నున్నారు: వారు 

ఎప్పుడా యొకతజ్సి నెణుకహా౭మి |పొద్దునం బెలివి, 
'చెచ్చుకొందురు మన మెందున కిఛటి "శేతెంచినారమో 3 

కాని తమ కు*తురి మాత్రము జూడ నొప్ప రొక 

నలు సంతయు. 

సుజ ___వలొకొొ యట్టు కూరి మయ్య + 

హిత --బలిష్ట యసవమాన మొకటి వారిని గాఢించుచు. 

గనులం బొడనూవుచు. దాం జేసిన య నీయంబును,.జెం 

దనుం మజీమటీ మోదు చున్నది. ఏ నిడజాయ యా 
యన యాశీర్వాదము నామె క్రీనీక యపహరింశచెన్నో ప 

డీకవ్ర కష్టనష్టముల కొమెనుం గా తురాలి. జేసనో, అమె 

యెక- విలున యెచ్చిన స్థితి స్యతం|త్రతల నాయన కుళ్ళ, 



౧౨ అమృతవాదీయ (ఆంకము 77 

బుద్ధ కూ(తులకు స్వాధీనపజెనో, ఆ నీర్ణ్మయయు 
- దాని ఫలములుకు సోయన మననును బలు వీపవు కొండు 

లశ్రో చుజుకుచుబుకు మని కుకుటం బక యందున 

బుట్టీన చిచ్చుజ లజ్జ లజ్ఞయె యమ్భతహృదయం దర్శి ౦పనీక్ష 

ane నడ్డు పెటుచున్నడి. 

సుజ కటకటా! పాసము! దొరవారి సంకటం ! 

పీత్ర.....ధవళవ ర్త కోణపాలకుల బలములను గుజీంచి యేమీ 
యు వన శ్రీ జేమి? 

నుడ... నాను, పొక్కు చెప్పున నారు సన్న ద్ధుళే, 

హీత. _ మంచి దయ్య, మిమ్ము నేం గొంపోయెదం 
(బళయాంతేక్ (పభువుల సన్ని ఫికీ, నచ్చట నాయన౯ 
శు కూవీంప మిముల వదలిపెప్టెద: కొండొక ముఖ 
"హేతువు కొంత తడన్ఫ నను చాంవటీకనునం గవ్పియుం 
చును! నేను అముక ఫురుముండని కలరూవు “తెలిసిన, 
నిషడ్డు మీ రోసయప నాతోటి పరిచయమున కనుతవీంపం 
బాల్ మనవి శ్రేకొనుడ్కు నా వెనువెంట నడవుడు, 

.(f Sy ఘింత్రురు,) 
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రంగము 1౪. అదిమె ఒకగు డోవము, 

ప్రజేళచు దుండి ధృజమలతో, అమ్ముతహృధయ, 

చరకుయ్కు బంటులుకు 

అమ కట్టా, ఆయనే : వీల్క ఇంతకు మునుసె శానువీంచె 
నాయన, గాలి మోందిన కడలి వకువునం గొందలంబు 
వేడుచు, గొం తెత్సి పాడుచు; తలకుం జ్ఞా కొని బొమి 
డీక శై వడి, బూజుకంపు ధూమగందిని బాలు కోలున్సల 

ను, (గచ్చ 'కెవ్యలిం గన్నేరు వేళ్లను దూలగొం౦డులం 

గోకిలాకు వుష్పములన్సు, గురు గాకు.9, మణి మనము త్రి 
యెడి ధాన్యపు చేనులం ఇెరుగున్య) పనికిరాని కలువు లన్ని 

టిక్, ఒక్ నూర్వురం దళమునుం ఒనువుండు : ఎత్సగ నెది 

గీయుండు జేనుల నొక్కొ_క యెకరము గ్యాతకు(డు ఆయ 

న మా కన్నుల శెదుట తోడ్కొంని రంజు, (విష్క)మించు 
నొకపడవాలు.) ఏమి చేయనోంవు 
మానుష పాండిత్యము తీప్పించుటకు నాయన యపన్ఫాత 

చిత్తస్వాధీనతక ? ఎవం డట్టి సహోయముం జేయునో య 
త్రని కిచ్చెద నిలువు దోంవీడి న్నా కలిమి నెల్ల 

వైద్యు _ఉపాయ మున్నది, తల్లీ ; మన ప్రకృతికి, బోవ 
థురాలు శాంతీయె ; అయ్యే శే దాయనకు ; దాని నా 



గe౪ అమృతహ్పాదయ (అంకము 1, 

యనయం దుత్నాదీంపను, ఎన్నెన్ని యో మూలిక గలవు; 

అవి యపూర్వో గుణములు కలవి; నెంజిలికాని నేత్ర 

మును మూయించు శక్తి కలవు వానీకి, 

అమ్మ...-నమస్త కల్యాణ రవాన్యములార ! ఈ వుడమిలోని 
సమ సృ య|ఇకట్త యోషధీ మహిమలార, మొలంచుంకు 

నా కన్నీళ్లను గైకొనుచు! ఈ సళ్చురుషుని తుందుడుకు 
కుదుర్భుటకు నాయము( జేయుండు ! వెతకుయు, వెతకుయ 

మా యయ్యను; అసడ్డం జేసితి వేని అడ్డ కట్టరాని యా 
(గహ వశమున మాయించి కొనియెడి వీవేకవు క'ళ్లెంబు 

లేని స్వజీవనమును. 

(ప్రవేశించు ఒక దూర, 

దూత... సుద్ది, రాణమ్లుగారు; |బ్రిటానియ బలము లిటు 

(పక్కకు మొనో ట్టి వచ్చుచున్ననీ, 

అమృ.....మునుపే మెణీంగినారము : నూ యాయిత్ మును 

శి 

వారి నెదురు నూవుచునే యున్నవి, ఓయి (వీయజసకుం 

డృ నీ పనిమీంద నే నే నివుడు బయలుదేరుట ; కావని, 

ఘనుడు పరంగీశుండు నా శోచనమును గో౭జాటను క న్నీ 

7 ళ్లను కరుశోంఓ నాడు. భూ శాంషవో ఏయ్ షమీ యుగ 

సన్నాహంబునం పూన లేదు) మణి కేవలము భ కియె, 
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ఆకలంకిత భకియ్యు మా వృద్ధ జనకుని స్వతంత్రముచే 
మమ్ముల క్షీ యుద్యమమునకు (బోత ౧హించె, త్వరితము 

లోనే ఆయన వర్తమానము విందు; గాక, ఆ మూర్తిని 

కనులోరం గందుంగాక్ | (విష మంశురు ) 

రంగను 7 గళస్థాపనొట, 

(ప్రవేశము రజనీచర్మి వనుపాలుగు, 

రజ ఆయితే మా బావగారి బలములు బయలు వెడలిన 

వా? 

వనో.వీ త్రము, తల్లీ, 

రోజ. తామే రొఫవ్రకూవున నం దున్న వోరగా ? 

వను..అమ్మయా, మీగుల బలవంతముమీంద : మీ యక్కొయె 

రజ.నుక్లబుది (ప్రభువులవారు మీ (వభుశ్చలవారితో నిం 

టం గలసి మాట్లాడ లేదా? 

నను, శేదం డమ్మగారు. 

రజ,....వీమని యశ్టి పాయ ముంఏ నాయనకు నూ యక్క 
య యుత్తరమున, 

వను...నోక్యు చెలియ దము దొరసానగారు. 
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ర జ, దేవక్ళప, అయన పనుపం బడినారు మిక్కిలి యవసర 

విషయమున. మహా మాథ్యనూాయె, గుళష్టానుని కనులు 

మిడియంగ్య నతని జీవింప నిచ్చుట : అతున నెల్ళిన చోట్ల 

నెల్ల నభిల హృదయముల మనల కెదురు | తిప్పుచున్నా. 

డు! దుష్టబుద్ధి వెళ్సినాయ 'కాంజోల్కు ఆతని వందురునకుం 

జాలిపడి, యతని యంధకారవు జీననమును మోచనము 

సీయింపను ! అదియునుం గాక, సగతుని సీనాబలము. 

బరికింపను, 

వను... అట్లయిన వారినెనుక£ బడక తప్పదు, రాణిగార్యు ఈ 

జాబు కోసరము 

ళజ..మేన దళములు శేవ్ర బయలుజీజును వమూతో నుం 

డుము ; త్రోవలు అపాయక్షరము లంట 

వను ___క్తండ శెను, మా!'యమ ; నా నీమాటిగారు ఈ పని 
ని మిక్కీ లి యపసర మస యానలిచ్చి నారు, 

రజ కసె దుష్టబుద్ధిగారి శల |వాయవశె ? ఆవిడ యభి 
(సాయముల సేవ “ోటమాటరో మోసికాన వెళ్ల లేవా? 
ఒకి వేళ, ఎయ్యదో._ఇయ్య దనిశెప్పళేను: నిన్ను మిగు 
ఆ సన్లానియిథెద, ఈ బాబును నేను పగుల్వ గొట్ట నిమ్ము 
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వను... అమ్మగారు, అంతకంటె చేను 

రజ,.-నే చెటుంగుదు నీ సీమాటికిం 'బెనిమిటిపెం (భీమ లే 

దని అ చేమో నాకు నిక్క_మె : [కిందటి నూలు ఇచటి 

కి వచ్చి యున్నవుడ్కు ఆయను వలవు (కేగన్నులు మా 

మినుకుం జూవులును వై దుచుంటె, ఘనులు దుష్ట బుద్ధులం 

గోరి, చెచ్చునకు నే నెటుంగుదు నీ వాయము కంతరంగ 

భృత వడ వని. 

నను నేనా, అమ్మయ గారు? 

రోజ. తెలియ దాని నమ్మి మె పలుకుదానను £ నీవు కాదృ 
శండవే, హె చ్వాడకుము : కావున నా యానతి నీకు, 
ఈ కొనును కొనిపామ్ము నా నాధుయ చనినవాయు : దు 

పబ దులు నేనును మాటాడినారను ; నీ నీ మాటికి గం 

చను నా చేల యతంయ మిగుల ననుకూల (యు ' హా 

చ్చు సమాచారమును సంపాదింప గలవు: ఆతని నీవు 
కనిపట్టితి వేని, ఒక మాట, దీని నతని కిము 'నుజతీనీయ 

జమానురాలు సీవలవ నింత వుక్టునకు వినగనే దయ 

చేసి యాపెత్రోం జెప్పము, తన శెలివినిం |ద్రిక్షించుకొ 
మని క్లమ్థియి, నుఖ మగుత శీర్కు ఒక మేళ నా (గడ్డి 

12 
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కైలాటకౌడు నీ వీనులంబడెనా, బహుమానము బడయు 
గవ్యడు తునుమాడునో వాని శిరమును, 

వను _._మాయుర యతీనిం గనం గల్టునేని, అమ్మయ! తెలుప 

నోంవుదు నే నెవరి పక్కని జోదునో, 

రజ. మేలు గాంచు మీవు, (నిష్క 9మింతురు,) 

రంగము 71 పొలములు ద్వారఫురి ప్రాంతము న, 

(ప్రవేశము; (వీయ(నతుండును, (వేమన్షింహుండును 

కాంపవేసమం దాల్చి, 

(వయం.---ఎప్పుకుం జేరం గలము ఆ కొండ కొనకు? 

(పేమ,...-ఎక్కుచునే యున్నాండ వీవు; మూడును ఎంత 

బడలు చున్నారమోా, 

(శ్రియ కేల చదనుంగ నున్నట్లు దోంయ చున్నది నాకు. 

_శేమ _...భయంకర (పపాతము : వినుము, సమ్ముద ఘోపి. 

ము వినం బకుచున్నదా ? 

(వ్రీయ లేదు లేనే లేదు 

| పేను... ఏమిటిది, నీ యిత కేం దీయములు న్యూనము లగ 

నట్లున్నవ్కి సీ కన్నుల నొగులువలన, 
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(వీయ.--- అటులనే కావచ్చును, "బౌఢము : సీ గంతకు నూ 

జీన ట్లున్నది : ఇందాశటికంయె మేలు నుడువులుం మేలు 

నాయములో పలుకు చున్నా డవు. 

(వేము మోస పోయినొండవు ; ఎందును మాజలేదు బట్ట 

లం దప? 

(సియ..-__నాకుం దోంచెడి9, నీవు మునుపటికొన్న శాగుగనే 
పలిశెద వని. 

(వేమ,.--రా పోయి ! ఇదియె చోటు : కదలక నిలువుము, 
ఎంత బీళు ఎంత తిరుగుడుగ నున్నది, ఈ "పినలోంతునం 
గనుల వేయుట ! నడిమి యాకసమన నెగురు(గాకులు, సె 

ట్రకాలి కాకులును దుమ్మెద లంత లావుగనుం గానుకీంపవు: 
సగము (తోవ దిగువ (బాయ నొకండు | వేలాడు చున్నా. 

డు పచ్చా గోయుచు, ఎంతభయంకర వ్యాపారము ! 

తన తళిబృక్షైయంత చిన్న(గ నున్నవాండు ! కడలి ట్టు 
న నడచు జెస స్పలు చిక్రైలుకలర బర్రె కనుఫట్టు చున్నా 

రు? అల్ల దిగోో నా పొడుగాటి. లంగు రోడ, జాని చిన్న 
దోనంత సన్న గిల్లినది ఏ ఆ చిన్న దోనె మజి చూపునకు. 
దోప నంత చిట్టి 'కెస్పకుండ కరణి! లెక్కింప దరను 

కొని యా పనికిమాలిన గులకల్రపైం గోషముతో మోందు 
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మన్న యా గొణుగుడు కరడనులు ఈ యుక్తున ఫీన(బ 
డన, ఇంక నేం జూడవలవను ; మెదడు తిరిగి కనులు మజ 

గి తల్మక్రిందలు. దొరలి పడుదు నేమో, భయము వేయు 

చున్న దీ. 

(వీయ,---నీ నిలచు చోట నన్ను నిలుపుము: 

(వీము,సీ వేతిని ఇాంచుము నాకడ ' తుదియంచున కడుగు 

డవ్వున నున్నా(డ విపుండు, ఈ పుడమిలోని కలుము ల 

న్నియు నిచ్చీనను నెగరిపడి దుముకను. 
(వీయ,.__వదలిపెట్టుము నీ చేతిని. ఇందమ్ము నెచ్చెలి, లం 

కొక్క_సంచి ఏ; అందున్న దొక రత్నము బీదవాడు శీలం 
బట్ట నువ్విళ్లూజం దగినది * అచ్చరలు నమరులును సీయెడ 
చని వృద్ధి. బొందింతురు కాక! సీవుదూరమునకు 

వొల్యగుము ! నాయెక నెలవు పుచ్చుకొనుము, నీవు క 

దలుట చే నిననిమ్ము. 

(పేమ,._మంచి దిపుకు, నెలను. బుచ్చుకొనెద, అనుంగు 

టయ్య, 

(పియమనః పూర్వకముంగ, 
వేీనమ__ఈయన నిరాశత నిట్లు వెక్కి రించు బుందున కం 

"బి, దానిని నివ ర్హింనను. 
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(పీయ.--పీ బలిష్ట 'దేవులార ! ఈ (పవపంచము నిపుడు నేం 
బరిత్యజించెద ; మణీ మీర ల్బూచుచుండంగ నా గొప్ప 
విపత్తును వినయముత్రో దునివివేనెద? మటి కొంత 
కాలను దీని నే సహింప నోయి, గొప్పవియు నడ్డగింప 
రానివియు నగు మీ యాజ్ఞలం గూరిచి నే మొజిలిడు 

దోసము నొడిం గట్టక యుండ శేర్చిన్స నా యాయుష్యుపు 

టసహ్యాంతమును, వత్తి బొగ్గు బోలె తనంతట నదియె శాలి 
పోవ నిత్తు. (పేమసింహుండు (బదికి యుండిన, నయ్యలు, 
వీవింపుం డతని, ఓ రోయి ఫెంకటాయ, నుఖము నీకు. 

(బోరగిలం బడాను , 

(శీను... వెళ్ళిపోయినాను నాబు ? సెలవు. 

అయినను నేం జెప్పలేన్కు భావనా శ క్రియె యసహరించ 

నోయదా (పాణభాగ్యము నని, యా _పాణమే యియ్య 

కొని యుండగ నపహరింపం బడుటకు ; 'తాం దలంచిన 

యచటనే యీయన వేరియుండిన, నింతలోనే నళించి 

యుండును చింతనాశ క్షీ సజీవుండ్క నిర్టీవుడ ? ఓయి, 
బాబు! ఎవ రండోయ్యి భదులు ! వించున్నారం టండి ! 
పలుకరు ! ఇట్టి యీయన గతింపవచ్చు, దృఢ్గము ' 

ఢ్రైవాధీనమ్ము తెప్పణిల్లు చున్నాడు, ఎట్టి వార(టం 

శోయ్యి మీరు? 
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డ్రియ అలికి చావనిమ్మో నన్ను. 

పీను_మీరో శేనలము బూరుగు దూది యయిశను, 
ఈశొలు, గాలి యయినను, ఇన్ని చారలు దిగువ కుజు 

కుటను, [గుడ్లు పడినట్లు వే తనియలై చెల్ల చెనణి యుం 
దురు, కాని యింక మీ ప్రావీరి యాడుచున్నది * బరువు 

బండనమువారు, నెశ్తురు వీరలేదు : పలుకు లా జెదరు; 

పటు గ్యాతులు. పది కూపళములం గూర్చినా నొండొం 
ట్రిపై మీమ నిలువుగం బడిన యున్నతమునకు సరిపోదు : 
మీ సజీవత యమ్శతము, పలుకు డయ్య మణీ యొక 

మటు, 

(వయ -__ఫోనిమ్మ, నిజముగ చే బడీతిన్ లేదా ? 

(వేమ....కడలి యెల్ల నుండు ఈ తెల్ల బలపవు కొండ 

యొక్క భయంకర శికరము నుండి. పెనికి నిక్కి 

భూడుండు. కీందు గొంతుల మేటి౭ంతయ్యు గనుషడదు, 
అంతకంయె వినను బక చా డవ్వున: ఒకమబజు తల 

యెత్తి చూకుండు, 

(వ్రీయ..--అక్కంటా. నాకు కండ్లు లేవు జార్భాగ్యత కీంళ 

మాత్రము భాగ్యమును "లేదా నురణను ద్వారా తన్ను, 
చా సమా ్ షీం జెందించు కొనునంత ? ఒక్కించుక యా 
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దరు వుండె, చార్భాగ్యము (పజావీడకు ఏ యా|గవా 

మును మోసవుచ్చి, యాతని గర్చిక్ట హరాత్కారమును 
వీఫలంబు, గావించు దనుక ను. 

(పీన మీ చేతిని చాంచుండు ; పెనికి * అట్ల, ఎట్లన్నది 
మీ కాళ్లు హోము నున్నవా ? నిలిచెదరే. 

(పీయ..మిగుల బాగుగ, మీదు మిగులను భాగులం 

(శ్రమ. ఇయ్య దద్భుతములో నద్భాత మాయె. ఈ 

ని టను కొండ నెత్తిన, అ జీ మా బండము మీవలన పీ డెనే? 

పీయ బక నిటు వేద చార్భాన్నవు బిశీశాలవమారి, 

(చేమ దిగువ నే నిలచి చూడయణా నతనీ కంళ్లు రెండు 

చందురులుగాం గనుంబడియె. వే ముక్కు లుండె; కరడ 

ములు పేర్చిన కడలిం బోలె మెలకలం మిట్లపల్ల ముల 

నొప్పీన కొమ్ము లుండె, వదో భూతము కొంబోలు: 

కానన, ఓయి ధన్య విళరు;డ, నిర్ణయము నూహింవుము, 

పరిశుర్ణాత్తు లగు డివిమదులు, మనుష్యుల క సాధ్యములం 

దమ బిరుదులు గాంచినవారలు, నిన్ను సంరజ్నీంచినా 
రని. 

(నీయ ఇప్పుడు నా స్మ రణంబునకుం దిరిగినది ; రక మీదట 

సిపత్తును సహించెద నదియె బాలు వాలు ననునంత 
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నజకు మొట్టో యని; యటు వీదప్య జశ్చెద, నీ విప్రుడు 

భూచితి నని  వర్షించితివే, జాని నేనపండని మోసపోతి: 

సలుమబు నది "పలుకుచుండె భూతము, వీశాచము,” 

అనుచును ఆశలే నను నచ్చోటికిం దోడీ తెచ్చె, ౫ 
(ఫేము.....నుశీలముం దితిశూ వంతము నగు చిత్తవృత్తల సంక 

ల్పించుము. అయితే కది యేవ రిక్కడ వచ్చుట ? 

(ప్రవేశము, (పళయాంకకుండు, వెళ్డేనెట్టింగ6 బువ్వుల నళంకరించుకొ ని, 

వశీకృత బుద్ధి స్వస్వామి కిటునంటి పేత నెన్నడుం 

శావించి యుండదు. నురశీత మైన శ 1 నే (కేం దియను 

ఈ నృపసాథునీ శయనం బె స్వార్థ గ్థంబు శౌందింప 

చేరదు, 

(పళ..-ఎన్నటికీని జరుగదు, నన్ను ముట్ట నేరరు వారు 
మిధ్యా వేషధారి నని; నేను సాఖా చాజనె. 

(ప్రేమ ఫీహో హృదయ శ ల్యపు దర్శనమా ! 

పళ పకృతి యకక యా విషయమునందు మానుష. 
కల్పన కంటెను, అదిగో నీ సంచకరము. ఆ యభ్గాగ్యుండు 
వింటిని క78 కాలపు భలె బట్టియన్నాండు : జవళ్లి గజపు 
నిడివి ఖ్లోల్ల నెక్షుం "ఫెట్టుము, చభూడుమ్ము భ్యూడుషు 

జి 

చ 
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యొక మూక్షికము ! ఊరక, ఊరక; ఈ నెగ భూవిన 
జొన్నుముక్కం సేయు నౌ పనిని, ఇందమ్ము నొ యినుప 

చెయిజీరా? రాతనునిపై దానిని సాధించెద : ఆ రాగి 
వన్నె పు గండగొడ్డలి వారల రవ్చించుము. భళీ బాగుగ 

నెగీరి వోతివె, పులుగా! గుణీ సూదిని గణీ నూదిని: 

హు! సంకేత పదము చెప్పుము, 

(పేము..._నుగంధ మరువకము, 
(ప్రళాగ ఢయము. 

(ప్రియనే నెబు(గుదు నా కంక్రము, 

(వళ హో హో! గరళవల్లి, తెల్లని గడ్డముతో! నన్ను 
మిధ్యా సోత్రము సిరి కుక్క౦బలె) నా గడ్డమునం కెల్ల 

వెండుక ల్వచ్చెను న ల్లచెం[డుక ల౦దు మొల(చు మునుళే, 

యనిరి. నే నెదిచెకిన దానికి జొ నంచు జి నసిరి, కా 

దంటె కా దనిరి. కొను; * కాదు ఇంనును కలిసిన 
మంచి డై వవుతము కాదు. వాన మెప్పును వచ్చెనో నను 
దడువుట కొక మటు, గాలి యెప్పుడు వీ(చెనో దంత పీణ 

వా2౦ంపను? ఉటు మెస్పు డూరకుండ శేదో నా యానరీ 

వినగ నే అప్పుడె చారి కనుం గొంటిన్కి అవ్వుడె వారి 

నూరుకొంటిని,  ఛాలు లెమ్ము వాండ్రు తమ వాం 



౧౮౬ అమృతసహాృదయ [అంకము 1V 

మాటల చోప్పున మనువ్యులు శారు సర్వము నాకు 

సాధ్యమనిరి . వట్టి జూటు, న్ధీత్ర జ్వరాభేద్యుండను గాన, 

(వ్రీయ...._.ఆకంక్రవు టడీయాలము చే లెస్సంగ నెజుంగుదు | 

రాజుగారు కా రాయన ? 

(వళ ఒక్కోక్క యంగుళమును రాజునే; నేనుగనుకం 

చాటి: జూచితిన్నా భూకుము నా (పజ లెంత గడగడ 
నదంశదరో, 4 మానిసి (పాణముల మన్నించి నాండను. 

ఏమి నీదు విషయము? వ్యభివారమా 1 నీ కుజిపోంత 

లేదు! న్యభిచారమునకు శిరచ్చేదమా ! కూడదు. 

[వీయ...ట సరే ఆ హాస్తమును నేను ముద్దు తై స్టైద ! 

్రళ,---ముంముందు చాని 'నేం దుడిచికొనియెద; అందు 
మర్త్యతా వాసన ఏ(చు చున్నది. 

(వ్రీయం---పీ హూ బూ; (పకృతి మాంగళ్య శేషనూ! 
ఈ మహా (ప్రపంచము నొక నా క్షిట్టులె రూవుమాసి 
పోవును న న్నానవాలు పట్ట గలరా 

(పళ నీ కన్నులం జక్కల నే గుజుతించెద. నన్నుం జూచె 

దవా యోర భూవుల? వలదు, నీ చేత నై నంత బీరము 
భూపుము గ్రుడ్డి మన్మథ. నే నేమో మోహింపను, ఈ 
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శోర్య షత్రికం జదువు మీన! డాని రచనా లక్షణము 
నైన గమనించుము. 

[వీయ ఎా-అందలి (పక్యతురము నొక నూరు డనన్ను 

ఓక్క మైనను జూడ లేను 

(జమ నేను నన్లియె యుండను దీని నెవరైన ఏనుల 

మా(తము వైచియుండిన ; కూవురూవున కనుకు 

చున్నది కావున నొ గుండె భగీలు మనుచున్న ది. 

(పళ..--చదువుము, 

(వ్రీయ.---వమిట్సి కన్నుల గవుశెనలత్రోనా ? 

(పళ.---టెహూ, నీవ్టను నావం క్రిలోని వా(డవా? కండ్లు 

లేవ చెళ్తీనిి కాను కేద సంచిని? నీ కన్నులు బలువు గన్హ 
'సినలనుు, నీ సంచీ నులువుదానిని ఉన్నవి; అయినను ఈ 

(ప్రపంచము ఏకౌెఆగున జణుగుచఛున్న దో మూచెదు గదా! 

(వీయ,.--దాని ము్యుుపాటున జూచుచున్నాండ, 

గ్రళభ----ఏమిటి, వెట్టి పట్టినదా సీకు ? ఒకయ కండ్లు లేకయె 
కవచ్చునె ఈ (ప్రపంచ గతిని చూడుము నీదు నీను 

లతో; మూడు మా న్యాయాధివుం 'డెమెయిం దిట్టుచు 

న్నాడో యా చిన్న జాతి దొంగను. పరాకు, నీ చెల్సిని: 
ఖీ 
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లాడనుం గొట్టించుట $ దాని నే బుజవునకుం 'జెచ్చిద, 
నుజీ యి యల్లుం డను సద్దు చప్పుకు శేక వెంబడించి 

పట్టికొంటినా యటు వీమ్మట్క చంవు చంవు, చంవు, 
చంవు, చంవు, చంవుః 

ప్రవేశము, ఒక నుజనుంయ, పరిచరులతో, 

నుజ,--ఓ యిదిగో నున్నవారు: చే సాచి పట్టుకొండు. 

గవర తమ యతి వేన్థ న కిక. 

(పళ.._వమి సహాయము లేదా? వీమిటి, చెబకౌ(డనే ! 

సత్యము, నా భాగ్య దేవతయొక్క [పాకృత శ్రీడాకందు 
కమే, నన్ను దయతోం జూడుము, నీకు విడగడ రొక్కం. 
మిచ్చెద, (వ్రణవైద్యులు నలయు నాకు ) మెదటినఖికుం 
గోత పపచున్నాడ, 

నుజ,---తమ కేమి వలసిన నిచ్చెదముః 

(పళ.---ఎవరు సాయము సేయరా? అంతయు నొంటరి 

_ శాండనే? మజేమి, ఇయ్యది యొక మానిసీ నుప్పు మాని 
సియం జేయనోంవు ) అతని కన్నుల తోంట నీటి కుండలుం 
గావించి వై బెచ్చునకు, శర దజమున్ను నడంచి జేయు, 

నజ చెన్ను టయ్య 
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౧ పళ్ల ధీరముతో? జచ్చెద, “పెండ్లికొడుకు బోలె ఏమిటీ ! 

వేడ్మత్రోే నుండెద! ర్కా రమ్ము; నేను రాజను, ఓరి 
యబ్బులు, కెలియుయ దాని. 

నుజ తమరు రారాజులు, మేము మీ దాసానుదానులు, 

(పళీ.._అయిన నందు గొంచెము (కణ మున్నది. వలకు, 

వలదు మీ యుద్దేశము నెజవేట వలసీన పరుగులు 

పొటియీ 'కానలెను, సూ స్కా స్కో సొ, 

(ఏిహ్కమించు పరుగుచు, పరిచరులు నెంబడీంఈరు ) 

నుజ,-అత్యంత కరుణాస్పదము, అతి కిచ హేయునందును , 

వాచా మగోచరము 'రాజన్యునందు ! తమ కొక్క. ఫ్రుతీక 
యున్నది, (పకృతిని విడివింపను, తక్కిన యిటు 

దాసికి దెచ్చిన సార్వ తిక యపనిందనుండ్లి, 

(సీమ... జయము, శాంత వురుష, 

నుభ---ఓటయి వేగిరింవుము; ఏమి నీ కోరిక? 

(పేను..తమ. కే మైన వినుచున్నార్కా సామి, యుక్థ 
మొకటి సిద్ధ మగుచున్న దా ? 

నుజ,---ఆ నానుడి బలునిక్కము, మణీ యందటు నెజీంగ 

నదే? సళ్లు వినం గళ్లినవా రందజు న్వినియెదరు, 
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(వేను... కాని, మీ దయకు బ్యాతుండను ఎంత దగ్గర 

నున్నది మజుసటి సైన్యము 1 

నుజ..మీగుల దగ్గిరను బలు వేగ గమనము న్సేయచున్న ది. 

మూలబలము నిరీశీంప బడుచున్నది గంట గంటయు. 

(పేమ....కృ తాద్ధండ నయ్య) అంతె కావలనె, 

నుజ...రాణిగారు విశేష ముఖాంతరమున నిచ్చట నున్నను, 
మైన్య మేమో సంఛారమున నే యున్నది, 

(పమ..-కృ రే జ్ఞాడ న్కు భాబు, (నిష) మించు, నుజనుంయు ) 

శ్రియ,__ఓ సదా శాంత ేవతలార నా శ్వాసము గొని 
పొంత మీరలే: నాదు నీచ్మపకృతి తిరుగను దురుప 

దేశము చేయకుంకుత్క నే చద్చుటకు మీ యఖభీష్టము 

వుట్టక్ మునుసె ! 

(వేమ....చక్కలో (బాక్థించెవను, నాయన, 

ప్రీయ._దఓయి, సత్సరున్సుఃడ, ఏమిటి నీ పూర్వో తృరను? 

(పేమ నిటు 'పీదవాండ నయ్య, వీధి ఘూతమున కోర్సు 

- వాడను; నుళ్లాతములును, హృదయ భేదకములు నగు 

దుఃఖనులభే శికీతుండ నె, శ్నీవ కారుణ్య గర్భితుండను, 
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నీ చేతిని సాయము, వదో యొక విశమంబునకు నినుం 

బిలుచ్చుక్ వెళ్ళిన, 

పెయ...-మనఃపూర్వక వందనములు, న్వర్షవు (పసాదాను 

(గవాములుం మీ:దుమిగులను, మీందుమిగులను ! 

(ప్రడెేశము వనుపాలు(డు. 

వను. | పకొటీత బహుమానము! మష్యూరె, వ్మి యదృ 

ప్టము! ఆ ఆ నేశహీన మస్తకము మొకట నూంసకూప 

మయినది నా సంపదల “"సంవంద టే. ఓరి వృద్ధ 

డార్నాగ్య స్వామి[దోహి, ఇతో నినుమంత యు( దగయకీ 

ఓ పాపముల స్యరించుక్ మహో (పాయక్సి శృం ( చేసి 

కొమ్ము: వాలు వెలువడినది నినుం దూల గూల్చునది* 

సంకు, a న్నీ న హస్తము వాలీనంత బలిమి నా 

వాలునం జొన్సుత ! (సీను. ఆడ్లపకు ) 
శ 

వను..-ఏ లంటటర, సెగువ మిగులు శాంపవాంయడ, (సచురిత 

రాజ దోహిని రషింబేం గాలు 2 36కు? ఆవలికి ; 

విని జా ర్భాగ్యవు నంపక్క_ల) బి. గాడ దోషా 

స్మమనిం గా నియం పాన 2 న త 00 పని 

దంకను, 

Ig 
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(పేను నాను గంటె ఒదలను ఈ ముసలాల్ణి ఒట్టి వున్నా! 

నికి, 

నను వదలి పెట్టురా హౌనినీ, చత్తువు కేక ఫోతె! 

(పేను __వాలు లే పె మనిష, తెగ వయ్య నీ దారి 

శూచుక్, బీదోళ్ల జోక్యము నీ కెందుకు లె. ఈ యొ 

గప్పాలకె నా ప్యాణాలు ఎగుర గజ్టనా, ఇన్నాళ్ళండదు 

లె, ఎగిరి పోయి పద్నాల్లు శేతురు లయ్యుండ్కు ఒద్దు 

శెస్కూ రామా కయ్య ముసలోడి డగ్గజ; దూరాన 
నిలూ, నీకు సారు ఖేన్తా; నిలక పోతివ్యా భూతు నొక 
ఇయ్యి, సీ లాటికాయ సెట్టా, నా తరవలి కత్తి శెట్టో; 

నాను గం త్యాట మాట లోల్లి 

వను---పో బో పో, చీర గట్ట ! 

(సీమ నాను గంటె పీగోస్తా భూము నీ పండ్లను: రా 

వుజి; నే యెజవను శే నీ పొడుపులకు. 

(వారు క్రయ్య మాడంగ (ఫేన, పగతుని పడగొట్టును) 

వను ___శానినీండ, చంవినావుర నన్ను £ ధూ? ర్తుండ, తీసీకొమ్ము 
నా రూశలనంచి , నీవు శేమమున కాళించిను నా కళే 
బరనును 6 బూడ్చి'వేయుము నా మీంద నుండెడి యుత్త 

రో్ములి ముట్ట 'జెస్తము గుళస్టాన సామంతుడు దుష్ట 



రంగము ౪1) వృళయాంతక రాజు ౧౯ 

బుద్దికి ; (విటిము కఖీని నెకు ఘభాయనను అయ్యో, 

అకాల మృతుషనా ! (చచ్చుళ ) 

(నేమ ___ని న్నెణుంగుదు బాగుగ; శైంక ర్యషర ఘాతకు. 

డప్పు; చొష ప మునకు: దగువాటి మెరకు నీ యొడయు 

రాలి దాస్య (ములకు విఛేయుండవు, 

వీయ.._ ఏమిటి, వాయ చచ్చి నాడా! 

_ీమ.._కూర్చుండుము |క్రీదన్సు నాయనా, ఒకలికం దీరి 

కొము ఈ చొక్కాయి జేబులం సూతేము: వి 

వ్యాకుచ్చిన షత్రములు నాకు మతములు కానవచ్చును 

చచ్చినాండు; కౌని వీనికి యనుకింకరుడు వేజూకండ 

కారాదా యని చింలించెద. మూతము సలచ్చే మి త్రిసి 

మయినమా ; మర్యావలార, మమ్ముల దూజుకుయ ; మన 

శ తుల మనన్సు తెజుం%, వారి గుండెలం జీల్స చెను 

దీయము; వారి కాగతములినో యన్న, అంతకంశు 
నిను క్ష ము, 

(చదువును) మన యన్యోన్య (ప్రతిజ్ఞలు స్య సరణయం 

దుంవ్టము, నీ శెన్నో తరుణములు దొజకును వాసి 

దునిమి వేయుటకు ) నీ ధైర్యము కొంత వడకుండిన సమ 
యమ్మును స్థలమును య భీష్టము(గ సర్మపాప్త మూపను, 
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ఏమియు! గడ లేఆదు, అతండు జేతయె తిరిగిన ఏ అప్పుకు 

నేనే చెజకరత్తియన్సు నతని పడుకయె నా చెజసాల ; 
దాని యసవ్యావు రోత వేండిమినుండి నన్ను విడ్షివి 
నవుము; మజీ యతనికి పతిని$ివి కమ్ము న్నీ see 

మాటు(గ. 

( నినుభార్య యన నో(ప్రుదును.. 

((వీయురా లగు సనున్రక శె 

' గర లవల్లి 

ఓ హో పరిమితి రహీత మైన (ప్రీబుద్ధి (ప్రదేశమా ! 

తన నుగుణాలంకృత భర్తయుక్క [పాణహరణమునకుం 

గూటయత్నము; ఆయనకు |పతినిధి నా చిన్నారి 

తమ్ముడే ! ఇచ్చట సీ యినుకలల్తో నిన్ను. బాం లెదు 

ఘర్ పాఠకులకు, దగిన పాపభూమి యిది; నటి పరి 

పర్వ తరుణము వేయి యీ కుక్సిత షతికతో, (దోహ 
మరణసమర్చిత “టోని యెదుట బకిమెద: ఆయ 

నకు మే లగు సీ వావును రాయబారము శ్నేం ఇెలువం 

గల్గిన 



రంగము ఇ.) ప్రళయాంతేకశాజు, గగ 

“శ్రీయ రాజుగారు వెళ్లిపా నైనాప? ఎ ట్లుక్కుపాట్న గి 

నా నిచబుద్ధి జాతిమననుతో నిలదుచు, నౌ య 

ముల సృరంచుచున్నాండను, (పజ పడక ! నాకును ఏ 

యె తిన నను లమ్యెకు ; అ ట్రయనచో, నా తలంపులు ప 
పడును నా చూకురులవలన ; మటీ చుమచు ట్లన్నియు! 

(్రిన్మతిరుగు చితృమునం దమ్ము దాము మజచి పోవును 
(వేమ.-నీ వేలిని సాంచుము (దుందోల్గి దూరము: ) 

వాలదూరమున నే వినంబకు నట్లున్నది దుందుభి 

"సోమము. రా నాయన, ని న్నాక స్నేహితుని యు 
నష గింశెద. (నివ్మ్ర రంకును , ) 

రంగము 71 ఒక నడారము పరంగిడండులో; (ప్రళయాంత పండు 

శయ్యపై శయని౦ంచియుందు. మృదుల గానము వాదించును, 

సుజశుంయు నితయలు కూ షీంతురు, 

(సమేము, అమృతహృదయ్యృ హీళకీ ర్తి, చరకులు, 

అమ్మ _._ఓయ్య్కి సత్వరువ హితక్రీ రి, నే నెటుల జీవించి 
యేమి పని జేయం గలను, సీ మేలున శేదురు సేయ! 

నా శజీవితఘు బలు కుజబుచద యగును, నొ సర్వ్య్మసయు 

త్ను నిష్ఫలం ఇను. 
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హిత నా యూడిగములం సేర్కొ నుటయె, అమ్మయ్య, 

ఎనురు సేత శిక్కువ చే న జెప్పిన నొర్చ లెల్ల శీనల 

సల్యములు ; అతి? యో కులు లేవు లవ గూపహానంబును 

లేదు : యధా తధా, 

అమ్మ.---మేలు దునులం దోడుగుము' ఈ చింపి ఆ 

మఃఖ దినముల యభిజ్ఞానములు : (వ్రాక్థించెవు పనిని 
దునివీ చేయును, 

హిత _..వీమార్చణము, | వీయ వాతృక ) ఇంతలోనే నన్ను. 

(బకటిచు కొనుట నేం జేసిశ యుళ్చేశమును. వీజీచి 

చేయును ? ఈ నరము వేం డెద నీవు న న్నెటుంగ వలదని, 
కాలము న్నేను నుచితమని తలచు వజకుకు, 

అమృ ా రట్లయిన నటులె కానిమ్ము నా మేలు భో (దుణా, 

(వరన) ఎట్టున్న వారు రాజులవారు ? 

గర_దేవేరి నిదురించు చున్నారు నెమ్మగిని. 

అమ్మ.---ఓ |వీయంకోరు లగు వేల్పులార్హా ఆయన యప 

కృత [ప్రకృతిలోని కొజంతను పరిహరింఛుయ! ఈ శై 
శవమునకుః దిరిగిన మా జనకుని శిధిఖీక్సృత రర్కశేం 
(దియముల ) ఆహాశే బిగియించి మనోహరంబులు గా 
పింప్రుంయయ, 



కరగమ +1] వ్రళయాంత కి రాజు, ౧౯౯ 

“వర దే వేరిగారికి సమ్మతి యుండిన, మహారాజుగారి మేలు 

కొలుప వచ్చును: వారు ఛాలసేవు నిదురించినారు. 

అమృ.._సీ శానా )నుభ్గవము లెట్టు లుదవారించుసో అట్టులె 
జకవీంప్రుము. ఆయనకు నూతన వస్త్రము బ్రాడిగినార ? 

నుజ --చితృము, దేవేరి, ఆయన మై మఅచి నిదురిరిచు 
చుండగ (గోత్స దున్గుఖు దొడిగినారము, 

చం అండ నుంకుశు, అనుంగు దేవేశి ఆయన న్నేము 

మేలు కోలుపణగా, నా కించుకయు సండియంబు లే 
దోయస స్వస్థ వము గుజ్ంచి ? 

అమ్మి చాలను మేలు, 

చర.__చిత్తగింవుండు,. అండం చేరుడు. ఇంకను గల 

గానము నా(గువు మీర లచ్చట ! 

అమృ..--ఓయి, నా బంగారు తండి! నిన్ను వున ర్యునింపం 

కేయు నౌపధము నా యోక్టముల నూంగుత ) మజి 

యో చుంబనము కుదుర్చుత నా యక్క_లు సీ పండు 

ముదుసలిత నమున గావించిన యా [కూర యాత: లను! 

హీత | నీతి మీటు బలు విలువ హె చ్చిన రాజన్య వువిశా ! 

అవు నీవు గనుక వారి తండివే కాకున్నను, ఈ మంచు 
తెల్లని సరవులె ఛాలునె వారి కరుణకు (బోత్స హింప, 
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ఇ్షయ్యది తగు ముఖ మగునే, రణొత్క; మారుతముల 

కప్పగింప? అగాధ భయానక నజ గర్భిత మేను నిర్ణ 
షంబున శెదుట నిఇవ! ల్మీన మగు న్మక విద్యుత్తు 
యొక్క యత్యంత ీకర రభస పాతంబ న 9? మేలుకొని 

గతిలేని దిక్కు మాలిన వాండ !-._.ఈ సన్నని కుళ్లా 
యతో? నా శత్రువని శ్యానంబుక్కు న న్నది కొణీకిన 
డైనన్కు ఆ రాశిని నా నెగడి యెముట నిలువ నిచ్చి 
యుందు ౩ ని వవుకు సంత ఫించితినా పాపము! నాయన, 

(పాత గుడిసెలో దా-గియుండం బందుల నపమను, వెస 

మాలిన దొంగల నమమను (ముకి ంసుల కుటుచ గడ్డి 

మీద 1 అక్కటక్క 6 +! అద్భుశంబె యామె సీ ప్రాణ 

జ్ఞానము లేక కాలమునే సమా క్రీ జెంద కుంకుట, మేలు 

కాంచుచున్నారు , పలుకుము వాతో, 

చర. దేవేరి మీకే పలుకుంయు) అజే (గేస్టము. 

అమ్మ ..__ఎట్టున్న వార నా రాజభువులు ? ఎట్టున్నార 
రాజగంభీరులు ? 

(పళ..._నీవు శస్వ చేసీనదానవు నన్నిటుల సమాధినుండి 
వెల్వరించుట వ నీ వొక్క. యానందాతృవ్ర; శాని నే 
నేమో చిచ్చు చ| కనున గకుబడి యుస్నా (డను ; గనుక 
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fe 
నా క న్నీ శై నన్ను గాల్బు చున్నవి కఅగించిన నిసము 

క నడి, 

అన్ఫు.__భాబయ్య, నే నెవరనో పోల్ళెదవా ? 
(వళ నీవొక యశరీరవు, దేవతను, నాకు చెలియుకు; 

ఎవ్వుడు చచ్చితి వీవు ? 

అమృ ఇంకను ఇంకను బాల దూరోను ! 

చర .___వా 60క బాగుగ మేలు కాంచ శేదు ; ఊర కుందు; 

డు కొంత తడన్రనకు, 

(వళ ఎచ్చట నున్న వాడ నించాశను ? ఎచ్చట నున్నాండ 

నివుప ౪ అందమైన పగలు పూట? జే నికుమిక్కి లియ 
మోస పోయినాండను, ఇ0కొకం డిబే రీతిని మోసపోవం 
జూచినను, వానిసై జాలీచే నేం జచ్చి పోదును, మి 

చెప్పవలెనో నా శేమియు( దోంచ లేను. ఇవి నా చేతులే 
యని సత్యముం జేయ లేన, చూతము; ఈ గుంకునూది 

చుటుకు మని నాట చున్నది నా యనికీని గుజీంచి 

నాకు దృఢ విశ్వాసము వ్యుననో ! 

అమృ... ఓయి గాబు నన్ను6 గటా శీంఫ్ర మయ్య మణీ నీ 

శేశుల నా శీరముపై సాంచుము నన్ను దీవింవుము "బాబు, 
నలము కారాదు, బాబయ, సీవ్భ మో కారింనం గూడదు, 
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వళ--దయ యుంచి. నన్ను. బరిహాసింపకుము. కేను 

మిగులు విఖు మూఢ్ర తెలివి తక్కువ ముదుసలీండు, 

అితియ. నెక్కువు ఒక గంటయు లేదు ఎక్కువ 

తక్కువ స్పష్టముగ బెల్పను నాకు నందేహాము నే చిత్త 

స్వాధీనుడు శాండని, నీ నెన్వరవో, ర్తిత డెవ్వ(డే 

గజుతింపం జూలినట్ల' దోంయచున్న దీ) అయినను సంచెహా 

పీడితుండ , ఓలం'టి నిది యొస్టిచోటో నాకు లొ శి 

నానవాలు శేదు, నా కున్నంతి వాతు్య్యు మెల్ల గూర్చి 

స్కో ఈ దుస్తులు వచ్చిన పోండి నాకు జ్ఞ ప్తిలేదు, 

మజియు నిన్నటి రాతిరి నే నెక్కడ బిలచిడినో యది 

యు దెలియ లేదు, నన్ను జూచీ నన్వకుండు ) ప్ని 

పేతు వనిన జీను మూనిసీ యగుట నిబద్ది మైన, ఈ 

చిన్నారి లేనుగువ నా ముద్దుకూ(తుకు అమృతహృదయ 

యన నో;వుదు, 

అమ్మృ.--బొ నాను అదియె నేను, నేనే యదియు. 

(సళ నీ కన్నీళ్లు తడి మైనవే? బాను సత్యము. నిను 

యాచించేద్క దాని నేం చావుదు. నే నెలుంగుదు సానా 
సీకుం (చేదు లేడని; నీ దయక్కలో యనిన, నాకు 
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జ్ఞాషక మున్నది అన్యాయ మొనరించినారు నాకు: నీ 

"కేమో హేతు వున్నది వారికొ లేదు. 

అమృ..ఏ హేతువు లేదు, లే దే హేతువు. 

(పళ్ల.నేం బరంగి సీమలనా యున్నా (డ ? 

హీత్ర తను రాష్ట్రములో శే, దేవర. 
(పళ మోస వుచ్చకుము నన్ను. 

చర....ఊరడిలుయ, అనుగు బేవేరి! ఆ మహా నంకం 

భము చూచిలిరా, అడు గరిటీ పోయినదీ నారలోనె, 

అయినను అపాయకరేము గతించి పోయిన సంగతులకు 

ఆయనకు సవర సేయుట; వేయం డాయనను లోఫలికి 

పొమ్మని ; కంక కొంచెము కుదురుపాటునకు వచ్చువటకు 

ఆయన్ సింక్ నేమిళొందర “పేట్టనలబు. 

ఆమృ దయ యుంచీ చేవర వారు విహిరి౦ప వచ్చెదరా 1 

(వళ __నీవు నా యం దోర్చుం జూపవలయు 1 (ప్రార్థించెద 

ని న్నివుకు, మణచి ఫొమ్ము మన్నింవుము నా శసేంళల 

చే ముసలివాండనుు మూఢుండను. 
(నిష్క్రీమింతు రందజు పీత, సుజ, లు రప్ప) 

నుజ ా సత్య'మేన, యయ్య, కోణపాలక పట్టభ (దుండవ్వైయి, 

సంహరకింపంబకుట ? 
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హిత ...._.పరిపూళ్ణ సత్య మయ్య, 
సుజ ౧వ 'రాతని జనుల నడప్పువారు ? 
హ్త్ర గుళస్థా నుని జార పుతుం డట! 

సుబ జన కుతి చెప్పెడి, (వేమసింహు. డాయన బహి 
హ్కృతే పుత్రుడు జ ర్త నీ దేశములో కెంటు సామంతులు, 
హితకీ రుల వారితొనున్నా (డవి, 

హిత _ బన శులీ భేదము పడియెకు; ఇకో మన నడవడిలో 
బహు జ్యాగతం నుండవలయు ; రాష్ట్రపు బంములు రభ 

సమున నభిగమిందు చున్నవి. 

సుజ మభ్య ము మహా రుధీరాపూర్యక మమ్యెడి. శుభ 
మయ్యెడు, నండి మీకు (నిచ్యుిమించు ) 

హిత నా యీస్సయు లత్యుమును పరిపూర్ణము సమ 
కూరును, లేదా, బొత్సిగ విఫలం బగుళు, నేటి యుజ్రపు 
జయాసఒయములు చొప్పున. (నివ్క9మిం చె ) 

ha 
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(శ) 
ఓట్ 

ప్ర గ్రయూంతక రా జు. 
ee ale SARI 

పంచమా౦కను, 

రంగము 1 (బ్రిటిషు దండు, ద్వాగపుకి సమీపము, 

(ప్రవేశము దుందభీధ్వజములతో, దుష్టబుద్ధి; రజనీ చక, 

నుజనుల్కు భటులు, 

దుష్ట..-పట్టభథ[ద్రురి నరయము, అయన తుది యోచ నే 

“యూర్జితేమా, శేక యింతలో: దన యోచనను మ 

కొన 'సేదైన వ్యాజము బోధీంచెనా యని. ఆయన ప్రజ 

పదే మార్పులు జేయుచున్నారు; తేను యేళ్చాటులనే 

యడుగడుగునకును. గసరుచున్నారు : అయన దృఢ స్మా 

యమును అడిగి రా, 

(ఒక సుజనునకు, ఈరయు నివ్యుమిందు ) 

అజ..-మా యక్కయ మానిసి నిశ్చయముంగ గేదొ సంక 

టము బడసీ నాయ 
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దుష్ట ---సంశయాస్త్నద మే యగ, నీమంతినీ. 

రజ,---నుటజ్సీ వొధురనాయక్, నీకు. బెలియుం గదా, నేను 

నీ కొట కుద్దేశించి యుండు శోభనము! చెప్పుము 
నాతో---మటి సత్యముల---మజి సత్యమునే పలు 

కుమ్సు నీవు నా యక్కను వలయట లేను! 

దుష్ట'---౫ రవమైన వలంపున, 

రజ నేను దానిని సహింప శేరను; నాదు [వీయ నాయ 
కుడ, దానితో నీకు సరసము వలదు, 

దుష్ట ---భియము వడకు : ఆమెయు నా యను యజమా 

నులు పట్టభ(దులును | 

(ప్రజేశయు, దుందుీ ధ్వజములళో, ధవళవర్ష్య; గరళవల్లి, 

భటులును, 

గరో.=-(చాటుక) ఈ య్వుంుమునైనం గోలు పోదును గారి, 
ఆ చెశ్లెలుమా[తము అతని నన్ను విడందీయ నలవను. 

భవ...మా యతి (వీతినముతి యా మజందలా, సంతసము 
నినుం జూచి, ఓయి, నే నిది వినియెద ; రాజుగారు తిను 

కూశుఃం జేరినా రోోట్క మజీ కొందజ్లుం జ్వేనా రట, 

చున రాజ్యాధికార (కర్యముశేత దూఖార్తు కైన 

ఛారును, ఎక్కడ సత్య మగుపడటో నా బుద్ధికీ నక గ్ 
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శన్నటికీ శౌర్యము జూసలేను: ఈ విషయమో 

యనిన ఇవి నూకు సంబంధించిన చే, పరంగిరాజు మన 
సీమ వై దాడి పు కాని రాజగా(క్ 
శర 8 మిచ్చుచున్న దని కాదు; ఏ లంక, చా౭కిం మటి 

కొందజికిరి నతి ఫీతియుత్రములును ఘన హేతుప్రూర్వశ 
ములు వెన ముఖాంతేరములు కల వని, నే నూహిం 

చెద, మనల నిమ్లెయిం మాటుకొనుటకు, 

దుష్ట దేవర, = మహా ఘన బుద్ధితో ఛామీం చెదరు 
రజీ .ఎందున కీ తర్కము? 
గెరంయా-క్లపీ పోపుంఏ పగతుని మార్కొని , వలన, స్ గ్భవా 

చ్చిదములును, స్వకీయ శొలహాములును కా విక్కి 
(పస్తు సుత (పశ్నంబులు. 

ధవ అట్లయిన న్ని యి౦తము యున్ధవ ద్ధుల సవువ మున, 
మన యభియోగ విధాననముల, 

దున్ల.నే నిష్పుణె మిము దర్శించెద మీ గుడారమున, 
రజ అక్కయ్య, మాతో నశ్శివా? 
గరరాను. 

రజ మిగుల ననుకూఃల మగును; దయ యుంది నకుము 

మాతో, 
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గర (తనలో ) ఓ వ్యూ తెలియు నా కీ ఫొనువ్రకత ' 
వచ్చెద, 

వారు వెలుపల వెళ్లు చుండంగ్యా (ప్రశము, 

| ఫేనుసింహుయి మాటు వే నమున, 

శీను __శరుణానిధులు 'లౌము నూట్లాడియున్న నావం 

నిజుీదవానితోో ఒక్క శే యొక్క_మాట నాలక్రింపుండు 

థవ.---మీరు ముందు. 'నెళ్లుయ, పట్టుకొనియెద. మాట 

లాడును, (నిష్కిమింకు రందలు ధక, (పేమ తీళ్నే ] 

(శేమ...-తాము య్య నూర౦భింపక మునువీ ఈ యు క 

మును విచ్చుండు. “శనుకు జయము కల్లిన, కాహాళము 

మోయుత దానిని దెచ్చిన వాన్నిల్తై ) మహా దగ్మిగు' 

డుగ నే కనుబగినన్ము అందు వక్కొా.శించి యుంజు 

దాని బుజవ్పు జిపగల యోాధ్ధు నొళనిం జేగల, తమ 

పజయమే తటస్థించిన, తవ (ప్రాపంచిక వ్యవహ మం 

కట్టి యుప సంహారము వధిలిఖతము; ఈటుషె కూట 

తం త్రములకు జోటు లేదు భాగ్యము బి50 పలయత ! 

ధవ _-తడయుము చదివి ముగించు దనక నీ యుత్తిరమును, 

(పేమ వలదని నా శానలి, శాలకు సమక కిస, బట్టుయి 

హూయనింగ్యు ను దిరుగం గనుబడియెద. , 
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ధన మంచిది, పోయిరా నేం జూచికొనియెద నీ కాగిత 
మును, శనిష్కమించు (రపేమసీంహుందు.) 

పునగ్యపవేళము దుష బుగ్గి: 

దష్ట..--శతువు దృష్టి పథమున నున్నా(డు' మీ బలముల 
'మొ్యురము దీర్పుండు: ఇదిగో నున్నది వారి నిజమైన 
వస వారి దళముల ఉజాయింవు లెక్క, మిగుల so 

తతో గనివట్టినది వేసలకక ; కాని యిప్పుడు బలు త్వం 

తమేమీ॥ ర న్యము, 

ధ్ధవ.___అ య్యవసరమును నానందిముత్రో నెదుర్కొని 
యదము, (నివ) మించు.) 

దష్ట---ఈ యిద్దటి యక్క-జెలం కు న్నేను కామ పతి 

సినాడను ? ఒండొరులపై మచ్చరించువాప, కిట్ల 

పాముచే, గుట్టయబడినవారింబోనె, ఇద్దజలో నివరత్ 

భీర్చజచుకొందు ? ఇగటీనా ౪ ఓ ఇనా? కిన్దణీ ని నిడు 

శునా? ఇర్దజుం జీవించి యున్న "నొక్క-రికెను ననుళి 

వింపలేను : విభవరాలినిం బగ్మిగహింత మంచు చాన 

యక్క గలళవలి ల్లి శాగవాము నున్హాదముం బుట్టుచున్న డి, 

మణీ ఛా పతమును శిలివీంఛుట యతి దుర్గభము దాని 

సినిమిటి జీవించియుండంగా, ఫోనివుడు, అశని సంరత 

1k 
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ణను నుపయోగింత మీ యుషముకొటకు , ఇద ముగీయ్, 

గనే అతని నిరాకరించున బెవరితో యది యుపాయము 
పన్నుత వానిః ద్వరితము నివర్తింపను. (పళయాంతకు 
నమృతహృదయకు నతంగు చూప నుబ్దేశించు కనికరము 
బట్టి యము ముగిసి వారు మన వళమునం బెరా, 
యతని క్షమను వా శెన్న(డు నొందం జాలరు; నా శ్లితీ 
నాలోచీంచిన, నేను అత సంరకుణంబు( జేసికొనవలయుః 
గాని తర్క_వితర్మ_ములు కొన నా పని, (నిష్కమిందు,) 

రంగము 1£ ఒక రణకుగ ము, ఇరు దండాలకు నకును. 

₹ణభేరీ రాళ సూోేంయు, లోపల, (అ్రైజేము, న ండఫీధ్పిజమలకో ర 

(పళయాంతకుంయ, అమృతహృదయ,; భటులును 

నాట్యరంగముమో(ద ; నిమ్మ ౧మింకురు, 

(ప్రచేషము, (వేమనీంసుండు, (వీ య న్రతుండును. 

(వెన ..-9దిగో నాయన్మా ఈ తరుచ్చాయను గైకొనుమ 
స్స కాతీధ్య కారిగ 5 (పార్థింవుము పరమాత న్యు న్యాయము 

వగ్ధిల్లునట్లు ; తిరుగను చేను నుజలితినేని నీ క్రూఆ 
ఓయు మే చెచ్చెద. 

(వియ.....ఈశ్వరకృవ నీకు సాయము సీయత్క నోయి ! 
(నిమ్మ9మించు, ప్రేమనీంహుయు,) 
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రణవాక్య ఫూేవషమునుం బలాయనమును లోపల, 

పునః శ్రశోశము [వేమసింహుండు. 

(పేమ....లె వయ్య ముసలి మానిసి, ఇమ్ము నారు నీ శేతిని, 

పదపద ! (పళయాంతక్ర రాజు ఓకిపోయె, అతు నతని 

కూంశురుం బట్రువడి నారు) సాంచు మయ్య న్ చేతిని; 

ర మయ్య "రా 

(వయ __కశ నడుగైననుం బెట్టకు భాబు; (కుళ్లుట కీ 
చోచు వాలు నయ్య యొకని! 

(వేమ ఓమిజ్రి వునరవీ దురాలోచనలా |! మనుష్యులు 

సహింపనలయు నిచ్చటనుండి పోకడను నిచ్చభకి రా 
కడనుం బలె: కాలపరిపక్కమే సమస్తము, 'రాకమ్ము. 

(వీయ ---అదియును సత్యమే యగు. (కిన) మెంతులు.) 

రంగము 111 |విటిమువంత్క గ్యారపరి చేరువ, 

పం, జమిష్ణుై దుంటులీధ్దజముం థో, 

దష్టబున: | భయాంతకుండు నగ వ్ర 

జెజకాంగ, దళవాయ్యి సిపాయిలు గోవా 

దుష్ట ---కొందజు పడవాళ్లు కొని పాండు పీరి నవలీకి; గట్టి 
కావుదల్క ఆ పెద్దవారి (వీరిపై న్యాయము తీర్చంగలవార్సి 
యశీష్టములు మొదట నువిజ్ఞాతము లయ్యెడివజకు, 
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అవ్మ...--మనమే కాను 'మొట్ట'ముదటి వారలము, ఉత్తను 

యుగ్జోశములం భణని అధమ దుగ్రశే కథీను లైనవారు. నీ 

నిమి త్త ము, బాబు, వీడా కాంత భూపతి, తలభీకనకాయ 

రాలి నైతిని, నా యంతట నేనేమో, నీవు శకున్నం గ 

ట్రల్కం భ్రొమముడ్డి * టంగల, బలు మోసపఫ్ర క కడి 7 గ్య 

"జీవతయొక్క మిక్కిలి యొక్కెట సూల శెదురు(. 

మనము దకింపవలదా యిం యర్షిలి కూరల న్నీ 

కూరిమి యక్క-ల౯ ? 

(వళ..---వలద్యు వలదు, వలదు, వలదు! రమ్ము, నెల్లి పో 
దము ఇెజసాలకు, మన మీద్దటమె పాదదనఎ బోను 

లోని విటలంబలె ; నను నీ వాశీర్యదింపం గోరల, నేను 

మోకకించుచు నీ తీమార్చణ వేంజెద: అమ్మెయి 
మనము వసింతీము, భజంతమ్ము పాడుదముు |సాగతిలం 

జెన్సీకొందము, నవ్వువము చిత్రవు వన్నెల నీళాకోళ 
-చిలుకలం జూచి, నిజుబవీద టక్క-రుల విందు ముప 

టింప దివాణను నుద్దులక ) మనమును క్లాష్షింతము వారి 

తో సహితము గెలిచిన చెన రోడిన 'చెవ రని; లభాధి 
కారు లెవ రని నష్టాధికారు లెన రని ((వ్రనిష్టు లెవరని 

బ్రహిర్గితు ఇవరన్ని , చేకొని చారవతో్య జర్చింతము నళ 



భంగము ష్] వ్ర శయాంతక రాజు, ౨౧౩. 

(ప్రవర్తనవు నిగూఢ రహస్యముల్, చేవ భారణుల మా 
క్కిని; గోడలు కట్టిన కారాగ్భృహమునం జిరము జీవిం 

తము గోడొడుచు గొప్పవారి ఖూటువులం గతక్షులం, 
బోటుపాటు లుష్పతిల్లు నట్టు చందురు వూూవును కూడు 

వీడు వానిని. 

దుష్ట ఎ--కొనిపొండు వారి ననలికీ, 

{సళ .9టునంటి యాత్మ యజ్ఞములంద్కు నా పొన్నారి 

యమృతన్యాదయ, [కతుభుజులువు వచ్చేసి యాహుత్రులం 

గేల్తురు. నిన్ను నేం బకుకొన్నాను గదా? ఇంక మన 
లను ఏడ్చి యెడ నాయం గడయనాండు వేల్పు లోన నుండి 

కొజని లేనతె మనల నిద్ద్ణజ్ం గొంకనక్కలంబతి చొక్క 

నుండి బాగయిచి యెగందోలుటకు , తుడిచికొము ని 
కనులను ; రమ్ము 

(నిచ్క్ట్రమింకున (పళ ఆమ, లు కొంపుదలతోం) 

దుష్ట ---రానో యీడక్కు దళవాయి; అవధారు! ఈ 
చీటిని( బుచ్చికొము (కాగిక మిచ్చుచు); చెళ్లు నెంబడించుము 

వారిని శోఅసాలకు ; ని న్నాక మ్చె ముం దెక్కెంచి 

నాడ ఇంధుంకు నిర్దేశము న్న ఆ వేర్చితి వేని (పభుసంస 
దలకు చెరువు జేసికొనియెదవు $ దీనిని “తెలిసికొము 
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నీవు మనున్యలు కాలానుగుణ్యు లని ; మృదులచిత్తంబు 

ఖగ్గంబున కనగ్గ్య౦బు 3 సీకు నియోగింపం బడిన యో 

గొప్ప విషయము ఇప్పుడు దర్శి ౦ప నళక్యంబు ; ఒకటి 

చెప్పుము సీవ్రు చేతునని ; ₹కపోయిన జేటు వెరనున నీ 
క్షేమమును వర్థించికొనుము, 

దళ... చేసెదను, మహావభో, 

దుక్ట,---మజి నడు మా పనికిని; దాని ముగించిన వెంటనే 

ధన్యు(శ నని నిను (నాసికొమ్ము : లశీంచుము నా నూట, 

తక్షణమునే ; నే నట్టు నియమించినాండనో యం దట్లనే 
నిర్భర్రి రవము, 

దళ. ఒం౦డిసి సీడ్వ లేను; ఎంగు నోటు బియ్యము నవుల 

లేను) మగవాని పని మైనం దప్పక వేసెద, 
(నిష్యమించు ) 

వాక్యమూోనను, (ప్రవేశము ధవళవరు షు ౫్నరళవగ్లి, 

రజనీచరి, జీళొక దథవాయ్యి భటులున 

ధవ,---ఓయిి, నేయ నీ వగువజచినాండవు నీదు కార్యభా 

వము, న్నీకు సుభ గరు ననఘాల పురోగామి యాయ, 
ఈన్తాటి యుళ్ధవు' విరోధుల స్నీవు ఇజం బ్లోనాండను ; 

i వారీగై మొ "ళన నే కప్పగించము 3 మేము పొలించె 



రంగము 11 ] వ్ర భయాంతక రాజు, ౨౧౫ 

దము చారలను, వారియోగ్యతలకుం మా క 

- కుకు యుక్త మా రీతిని, 

దుష్ట అయ్య, నేం దలంచితి యుక్త మని యా ముసలి 
చురదృష్టవు రాజోనుం బంవుట యొక చెఅసాలకు, నియ 
మించుచుం గొందజి రహీణకొజకు ; వారి వయోధికతం 

మనోధారతయు, వారి వీరునున నత్యంత మవోహరతయు 

నున్నందున, సామాన్య జనుల హృదయములు వారి 

పకుమున నాక్నింపయిడిి మన సంచకరముతో నమర్నం 
బడిన యాంటియళి ఆజ్ఞాత లగు వున కన్ను ల౦ బొడుచు 

నమో యన్న వెజస్రచేత. ఆయనతో రాణిగారినిం 
బంవినాండ ఏ అంకునకు నయ్యడియే కారణము; సర్వత 
క్పీద్దులు వారు, "శపో మటీ యెచ్చు తజీనో, తమ శివుడు 

వీిచారణాసనారూఢు.లై చారల దను సంముఖంబునోకు 

రాం బనిచినవుడు విళ్చేయటకు, ఇప్పుడో యనిన శవ 

రుధీర సీ కులము; స్నేహితులు క్నేహిళులం గోలుపోయి 
నారు; మజీ మా మంచి న్యాయయత కలహూనులును, 

చిఖోచేక వేళల, శవింపం బకియెకు, వాని తీక్టత సనుభ 

వించు వారిచే ! అమృతహృదయ యామె నాయనల 

వినయము దీనికంకు భూరిమి చోటు నపీషీంచెకుం 
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ధవ.-ఓయి, శాంతుండనై వినుము, ని న్నీ య్మూవిషవయమున 

నూ యాజ్ఞానువ రింగ నెరచెదముగాన్సి సమాన సం 

ధుని గాదు. 

రజ --అయ్యది వో యశీష్టముం ట్టి యన్న, డాయనను 

మే మెట్లు |బసాడింతుమో. ఇంత దవ్వు మాటల మీట్ర) 

టకు మునుక మో యశీష్ట్ర మే మనీ మమ్ములం మొదట 
నడుగవలసిన దాయెునే. మా జలముల నడప నాయన § 

నో యధిశారమ్ము న్నన్ను నుదాహరించెం (బతినిధింగ 

నియుక్తుండై; కాన నట్టి యస, త్సామో త్పతిస్థి తైక్యంచే 
ఇాలునే సీ సమాన స్కంధత నొసంగను. 

గర....అంతటి (పచండత వలదు లె; తమ యోగ్యతో 

(ప్రతాషముసనె తిము యాన్నత్యముం బడసినార్సు సీ 
కూర్చిన పట్టపు టవనరము శేకయే, 

రోజునా చేతులార' చే నోనంగిన నా యధీకౌరిముల బలీ 

మిన్కె యో నీమలోని మహో (శేష్షలకు సమానుం శ్రీయన, 

గర ..అంథకంటు నధికము చెప్పేవు ఆయన నీకు: ఇని 

రోజ... పరిహానకులుం దజుచులో జ్ఞా సిధకు లగుదురు. 
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గగర.__సెబానీ శాలు లే సెబొను బాలులె! నీ కొట్లు 

గధించిన కన్నులు కొద్దిగ మెల్లకన్ను లాయొ. 

రజ=వేడియ, నా కోళ్ళు సరిలేదు; లేనిచో, సో కడువు 

కడ వెళ్ల వెల్లున కట్ట నుత్తరం భీత్తను. సేనాపత్సీ గైకో 
నుము నా సీపాయిల్క ఖయిదుల, కితృధనమును; వాని నీ 
వశము కోమ్ము, నన్నును ఈళోట నీయదె, లోక మం 

త్రయు సోకిరి, నిన్ను నే సృజియించినాడను [పభువ్వంగ 

వభువుగ రజనీచరి!ని. 
ఫగర--ఆయనో ననుభవింప నిశ్చయించిన చాన చే? 
ధన ---దాని కక్లవాట్లు చేయుట నీ స్వాధికారమున లేదు, 

దుష్ట---నీ యధికారమునను లేదు, పట్టభద్రుడు. 
ధన...-అటిజూతి కోడుకో యున్నదిర. 

రజ.._..(దుస్ట కీ) నీ దుందుభి (మోంగల్ధిమ్ము, నా యథిళో 

రము సీ దని బుజువు పజుచ్చుము, 

ధన _---తడయుము కోంచెము ) వినుము వివేకము. దుగ 

బుద్ధి, నిన్ను ఒకుకొనిమెద శిరచేద నా రాజో 

ప రాధముం బ్య ఏ మణి నీథో సః హితము, నీ స్వర్థా 
లంకృత సర్పము. (గర. చూఫురు,)) ఇక నీ యధికా 
రము. గూరిచి, ముద్దు మజిందల్కొా దాని జే నక్ష గింజెన 
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నా భార్య హీతమున్నళ్లై ; ఆమెయె యీ (పభువునకు 

లోనొప్పందముం 'చేనికొన్నది. కావున చాని మగ డగు 
నరు అడ్డగిం చెద మీ వివాహ యత్న మ.౯. స్కుం 

ఇజండ్లియే వలసిన, నాకుం జెల్లింపుము నీవల్యవుల, నా 
ళీ న్తురాలి! నిళ్చి తార్ధ మైనది. 

గర, _ఏప్క_ంభకము | 

ధవ..--నీవు సాయుధు*డవు, గుళీస్టాక్ ; కెహళములు 

వాంగనిమ్ము; ఎన్వయ నెదుర్చడవి యెడల నీ వుజైపె 
బుజును పజప నీదు బలు దారుణములును, పరిన్ఫుటను 

లుక్కు బహుసంఖ్యాతములు నగు స్వామి దోహముల, 

నదిగో నున్న ది నా (పతిజ్ఞానము (ఒకళీరాను దిగువ విశరను); 
ఫీ హృదయమునై బుజువుపజ చెద్క రొట్టెను ముట్టక 
మునువ్సు సీ వెశేనియు నే యంశములోన్తుం కువ 
సడనివాం డని ల్లేవు డివుజే యిచట నే శేమని నిన్ను 
(వకటించినాండనో యా యంశము లెల్లను. 

రజ =కిబ్బుగ నున్న చే, అయ్యూ టబు ృగనున్న బే | 

గరయ(శ్రనలోం లే చెడ్క నిశో క నన్మను మందును, 
దున, ==పదిగో నా ఏ పరిజ్ఞానము. (కీరాశు సా వినరును) , 
“ట్టహాణో యతండు' నను స్వామ్మిబ్రోహి యను నాతడు, 
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ధూర్తుడు వాడు దబ్బ తాడినాదు; పవీలువును నీ 
శృంగవాదనముతో : ఏ వాం డత జే తెంప దెగించునో 

యతనిపె, నీపె, నింశెివరురారాదు? వారిప, నా 
(ce a యా 

సత్యము న్నా గారవము న్నే స్థి రీకరిం చెద దృథములో. 

ధవ -_[కిక్క.వాం డొక్కు హో! 

దుస్ట+---బట్టువాం డొకండు, హాకీ యొక బష్టునాం జేడీ |! 

ధవ నీ యొంటరికాని బీరమునే నమ్ముము; ఏలన సీ 
బోదులుు నా పేరిట గూర్చం బడినవారలు, నా సేరిం 

టనే పీడుకో లందిరి, 

రోజ, నా జబ్బు తల శెక్కు చున్న చే! 
వ, ఈమెకు దెగులు ! కొసిపొంకు నా గుడారమునకు, 

(నిష ఘించు రజ, నడిపింవంబడుచు) 

ప్రవేశము ఒక [కిక్కావాంయ, 

"రావో యిచ్చట, (కీక్క-వాండవా,..-శృంగము న్వని౦ంచ 

నిమ్లు'---మటి చదువుము బిగ్గర దీనిని. 

దళ..._న్వవించుత, శృంగము ! (కృంగనాదము,) 

(కీక్క- (చదువును) ఓ ఈ ఎయెన్యవు వరుసల లోపల సత్ము_ లం 

భాతుండో, ఉన్నతపన నియ క్తుండో, యెవం డ్రైనను, గు? 
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స్థన సామంతుం డని భావింపం బకీన్పొడు, దుష్ట బుడి 

తపప చీరకు గలాయ, పని పె బోగి స్థా వీంపం ps 

కన, జహువిధముల సామి దోబొని, కనుణశుడు: గాత 

నాక డిచట శృంగవు మూడవ (మోశన : పీయు 

సాహసించినాం డాత్మి రకుణకు.’ 

దు ,---వాదిరివుము ! (మొదటి శృంగము) 

[కీక్కాావునర వ్] (కెండవ శృంగము.) 

(కిక్క-.ఎ-లతిరుగను ! (మూండవ శృంగము ) 

(లోపల శృయ ముత్తరం విన ను) 

(ప్ర శేళము [పేమసింహుయ, మాండోవమోంతన్య సాయుధు(డై 

ఒక శృంగముతోం కనముంగల, 

ధవ...._.అడుగు మత్నీ యుచచ్దేశములను, ఎరిదున క్రగుపను 
వాడో యీ శృరిగవు నిలువున. 

(కీక్క-..--ఎవ్వ కోయి మీకు? మీ చీ ఇయ్యడీ మీ క 
- థ్ 

యెయ్యది +? ఏ లొళో మీరు ప్రతివాదించుట, ఈ (పన్తు 
'కాహ్వానమున కు? 

శీను. ఎటుంగుము, నా శేరు సస్య మైనడి? |ద్రోవావు 
ఎనో కుర కళమూ యె . నాకూన్యకు, 1 కీటమళ పుష్పము 
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కైవడి? అయినను నే నివుకు మార్కొన వచ్చిన శ|త్రని 
యంత సత్కులోద్భవుండనే. 

ధవ.___ఎవ్వం డా శతు | ర్ 

(పే --ఏఎవయరా పలుకుజాండు, గుళస్థాన సామంతు హా 

దుష్టబు ద్ధనువాని పక్షొము? 

దున్ద..అ య్యతండే; ఏ దునియెద వతనితో? 

[ఉేమ.---డూయునము సీ యడిదము; నిజముగ నుదార 

సృదయమునే యసశాధించిన నా వచనము నీ 

భుజము శేయుత న్యాయము న్నీకు: ఇదిగో నాయి 
చూను మియ్యది నా కులీన వంశమునకును ఏీరోపచేశి 
(పతజ్ఞకు వీరవృ త్రికిని పాంత నైన స్వతర్మకము (దోహ 
లపె డూయుట. దృథనుంగ  శవధమం జెసెడ్కా ౪ వింత 

బలిష్టయ, యువానుండు, ఉద్యోగ న్థుయ, న్ సత్య 

నంతు[త, నైనను, నీ ఖు కము జయశీలము న్నీ నంవద జల 

నాఖి నవ మైనను, సీ శౌర్యము న్హ్మ సదయ వే ( (యు నట్టం 

డయ, నీ మో మిదోహీే, ఈ మన్నత 

యశఃశోభిత 'రాజన్యునికి నిరుద్ధముగం గూల ముల 

బన్ను వాండవు; మజీయు సీమ స్తకవు కొ, దలు 

కొని నీ పాదవు |క్షీక్రిదు వజకును జ." 3 గూళభి 
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కటకును గోందురుకప్పవంటి సర్వకలంకిత ఫర్రీరోవు స్వామీ 

(టోహివి, నీవు మక్టినకు చెప్పుము కాను అని ఈ ఖడ్ల 

మును ఈ భుజమును, మజియు సా థైర్యసారమంతయు 
సన్న ్ఞము లై యున్నవి (నీవు జు'టాజెదవ్ల అనినీ 

హృదయమునకు నొట( జెప్పుచ్చు త ద్విదార ణంబుం చేసీ 

యా మూట నూర్జిత పటజిపను, 

దుస వివేకము చెపన నీ జేడును నేం గోరవలయును ! 

గాని సీ 'బాహ్యము ఇంతటి సుందరమును రణోత్సుక 

నును, ౧ జిస్వాయు కులీన సంస్కారము నొకించుక 

ద్యోతం 28౭ (౧ గాన్రన్మ నా జ్నేమను ఏరధర్మ 

స్తూప లరియయదు నో ధర్మము లొ ప్వున నాంవు 

జేయ నులధ నైనను వోని నెల్లను ధిక్కరించి నిరాక 

ఓంచెన: మజీ నీ వుదహారిర్థిచిన దొహము లన్ని(టి న్ 

తీలపెని కి (లిన్నీ వ్ వ్సరికొ పెద ) రౌరసి సదృశ ఇ యప 

నూ సీజూటుతో సీ వ్యాదయముే శిలా సనూాూయం 

దొక్కెద; నీ కటికీ హృదయము గి (= హాములు 

మిన్నక యొరయుచున్నవి కాని నప, "+ 22 కావున 
ఈ నా చేరి కరోవాలమున సిషం, “ "౧? వానికి 
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(దోవ శేస్కీ చొరనిచ్చి యందుననే యాచం దతాశా 

ర్క-ము న్నివసింపం జేసెద. శృంగములార, వాదింవుండు | 

(రణ ఘోవములు[ వారు పోగుదురు, దస్త్ర కూలు చ.) 

ధవ*._--రత్మీంవుండు వానిని, రక్షింవుయ వానిని ! 

గర,--ఇది యేదో శెలాట తనము గుళ్ళ: మాత శాస 

నను చొప్పున్న నీ వ్లుత్తరవాద బన్ధుండవు కావే యన 

రచిత విరోధికి: జయింపం బడినో(డవు కావు, కాని 

వంచించి మోసవుచ్చం బడినాండవు 

ధవ..__మూసిళోవే సీ నోటిని, పడంతుక; కొనకుంటివ నీ 

కాగితముతొ మూయుదు : (ప్రేమ, క) నిలువు మయ్య; 

(దుష్ట. ప) అందికొనుర్నా ఎట్టి బూతు చేరునకును హీన 
మైన నాండ్కానీ దురాతృత న్నీ వే చదివికొమ్ము ; శింపు 

శీమి వలచే చేడియా? శేంటట పముచున్నది తెలిసినదాన 

నని దానిని. (ఆ యు శిరమును దృష్ట బుద్ధి కిచ్చును ) 

గర .అనికొను, తెలిసిన నేమ, రాజళాసనములు నాయ 

వియె కాన్సి నీయనీ కావు; ఎవడు నన్ను దాసికి 

నావే వీంపం గలవాయ ? 
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ధవ..అశ్యంత వీభత్సము! ఓ నే! తెలియనే నీ క్రీ 
కాగితము ? 

గర, టిడుగః బోకుము నాకు చెలిసీనదానిని. 

(నివ్క మించు.) 

ధవ ---వెళ్ళంకు దానివెంబడి; త్యక్రాళురా లయినది నిరో 

ధింవుంయ దానిని 

దుష్ట వీ వే యే సరముల మోఃపినాండవో వానికి జేసీ 

నాంశను; అంతియ కౌద్సు మీదు మిగులను; కాలము 

చెడి చేయు వానిని. ఆది గడంచి పోయినది, అట్లనే 
చేనుకు. కాన్కీ సీ వవ్వండ వోయి ఇట్లు ననుం దన్ని 

_ పెరిమె బొందినాండవు? నూన్యకుల జూతు:డ వైన 

మన్ని ౦చెద నిను, 

(వేమ -._పరస్పర సమాధానము బడయుదము మనము. 
సీకంయెం దక్కు. వైన వాండను కా నోయి, దుక బుద్ది, 
నా వంశోత్స కిని, ఎక్కువవాండ నైతిన్సా, నీవు నెకుువ 

యపరాధివి య. నా ప్లేకు వేమసింనాండ్. 

శీతం డికి కొమారుండ. 'బేవతలు న్యాయ. పషపాళులు; 
శానన్మే మన నుఖపడి పాపముల నుండ్లియ్ భవల 
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చిశీంచు నుషకరణముల౯ సృజింతురు 2 నిను. బుక్టించిన 

యా యంధంతమస పావిస్టి స్థానము మన నాయనగారి 
నయనాఫహారి యాయి: 

దుష్ట... నీవు చక్కని మాట లాడినాండవు, సత్యము : కోల 

చక్రము పూర్తిగ నొక చుట్టు తిరిగి వచ్చినది, నేను 

నద్ధోగతుః డయినాండను. 

ధవ.._తోంకెంచె నాకు, నీ నడక జూడయె రాజమాగ్యతం 

జూర్వనూచకంబుం చేసినట్టు? నిను నేం గాగ్లించి 
కొనవల: దుఃఖము విదళించుత నా వృాత్సవ్మ ము, గొన్న. 

డైనను జ్వేషించి యుండిన ని వైష్నన న్నీ తండి నైన! 

(పేను...._.మాన్య 'రాజన్యూలు, నే నది యెజు౦గుదు, 

భవ... ఎచ్చట నిందాశ నిను దాంచికళొంటివి * ఎట్లు. చెలిసీ 
కొంటివి నీ తం డియె.క్క- దుర్షళలను + 

(వేమ...._.వానినిం జికిళ్సుంచుటవలన్క "దేవర, ఆలక్షింవు, డొకి 

టూకించిన కథను; ఆది చెప్పీ ముగియంగన్తే ఓ యన్న, 

వీగులుత నా గుండియ! ఆ (కూర (పకటనను, నొ 

'నెనువెంటటనె తజునముచున్న దాని ఫలసంకటములన. 
దన్చించుకొనుటకు .__లహళ్కో మన (ప్రాణము ల్మని కెంగ 
తీవు! మం “=నంకటవును గంటగంటలో గడ నో) 

౧|| 
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దుము కాని యొకసరీయ ఇావం దె%ంపనము కదా |. 

ఆదియె నేశ్చి నాకు వీచ్చినాని శలికలో శేరు జొచ ఏి 

మని  కుక్కులకు నసహ్యామైన 'వేసముం చాల్పు నున, 

మజీ యీ 'వేసదారిం గ నుండణగనే సంధించిలి నో 

తం డిగా౭ిన్సి నెత్తురు కక్కుచున్న కనుగుంట య.౦గగి ను? 

లత్రో, నందుం జెక్కీ యున్న యన రత్నములు నూతన 

ముల నష్టము లై యుండగ; నాయనకుం (దోర యై 

తొడ్పడుచ్చు నాయన కని యన్న వస్త్ర శయన; 
ల్యాచించుచుం గాపొడితి నాయస నైల రాళ్యమునుండ్షి; 
ఇంతటి దనుకను,ఓనీ యపరాథపూ..-న న్నెనరని 

యాయనకు బయలు "పెట్టకుంటిని ; శౌన్సి ఒక్ యజగం 

టకు మును, ఆయుధ సన్నద్ధుండ గ, నమ్మక మున్నను, 

ఈ నుజయమునుం గూరిచి గాఢ నిశ్చయము లేక్క్ న 

న్నెకంగీంవ్రుచు నోయస యాశీర్వ చేనను) ల్యాచించీర్ న్ 

మజి మొదటనుండి తుదవఆకును సొ యాత్రను పాక 

జరి తించితి : గాని యాయన పొజీపోయు.న హృదయము, 
అక్కటా ! పోరు సహింప సశ కన ఆనందము, శోకము 

లను నీ రాగప్యంద్భముఖ యతిశయతచే, మందహాసము 

తోం బిగిలిపోయి. 
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దుష్ట ఈ వచనంబు నీయది కరలించె నా మననున్ను 

మణి యొకవేళ మేలే సేయు గాంబోలుు కౌని సెని 

చెప్పుము నీ చరితము) ఇంకేదో చెప్పం డలణచిన ట్లగు 

పడు చున్నా (డవు, 

ధవ._--6ఇం శే దన చెచ్చుఃగ నుండిన దీనికి దూఃఖకర 

మైనది మననుననే యుంచికొము , దీనిని వినయగన్సే నిలు 

వంతయు 'శేం గరంగు నునికి నున్నాండను 

(శేమడాఇంత మాత్రమె చాలు నని తోంచు దుఃఖము 

దిచ్చలేని వారిక్కి కాని మటి యొకటి కలను, దీనితోం 

లుపవలసినది, ఆది యుంతకంటె నుహో సంలాపకరము, 

డా లో ముగించెద, అ మ్మెయం మా తండ్రిగారి మరణ 
మునకు నే మొజ్ణల సై యార్చుచుండంగ నచటికి 

నొక మానినీ మతేంచెనుు ఈయన నన్ను నొ యతి 

హీన స్థితిని గాంచి యున్నందున నా యసహ్యూ సవా 
వాసమునుం దొల,_గుచుండె ! కాని యను ఇెటింగథొని 
యెవరొకొ యీ లీతివి దముఃఖహటెవాం జైనవాం డని, తన 

బలిస్థ్ర బగాహువుల నా మెడపై గ్రుచ్చి కొని మింటినిం 

జీల్చి చేయునట్లు అంకెలు వెట్టి యెడ్చె, మా నాయని 

బణె; |పళయాంకేకులను తన్ను గులంచి ముం ఇప్పుడు 
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జెనులు వినియుండని కనికరమైన కధనుః జెప్పె దానిని 

జెప్పు దుం జెప్పుచు నాయన న్నాకులము మట్టుమీజి "జీ 

గగ నాయన (పాణసూ|త్రములు సిరుగం దొడంగ ; 

అవ్వడు రెండు మాజులు శంగములు సఘూవీంపస నచ్చ 

టనె యాయన మూళ్ళిల్లి యండ(గ వదలి వచ్చితి, 

ధవ.....అయితె యెవ్వ రీయన ? 

(పేను...-హితకీ ర్రిగారు, బాబు, కేశ భ్రష్ట హీతికీ ర్మిగారు, 

పీరు సశ త్ర లెన రాజుగారి వెంబడించుచు నూణు వేస 

ముతో, బౌనిసీనికి నివ్వ దగని యూడిగంబులం చే 

సాయనకు. 

ప్రవేశము ఒక నుజనుండు, శెత్తుకు క త్తితో, 

నువ,.-సాయమ్యు సాయమ్ము వ్యోో సాయము! 

(పేను.._ఎటువంటి సాయము 

ధివ పలుక వోయి, మానినీ, 

(వెమ..-వీమి భావ మా నెత్తురు కత్తికీ? 

సుజ,వేండిల నున్నది) పొగయు చున్నది; ఇది వచ్చె 

యాబిడ గుంజెనుండి---అయ్యో, అమె; వీలుకు మూత! 

భవవ..-ఎవళె వీల్లుకుమాలి ? పలుక నోయి నీవు, 
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నుజ శమ కీమాటి, దేవర, తమ నీమాటియె : పై నామె 

చెల్లెలు నాపెచే గరళపయుక్త యాయె, ఆపెమె 

యన్ని నక్క-ణల నప్పగించే, 

దుష్ట,---నేను వా రిడ్లజీకి నొప్పంద పడియు౦టి. మూవ్పరు 

"నాక నిముస ముస స ష్ బెం గ్లాడెదము, 

(శీమ ఇదిగో వచ్చుచున్నారు హీతేకీ డ్రిగారు, 
ధన 'వెల్యరించి యెదుట నుంప్రయ వారి శకీరముల, 

(బదికియున్ననుః జచ్చియున్న ను; ఈ దివ కనుల దండన, 

మనల గడగడ వడశణించునది, కనికరము మాము 

వుట్టింపదు నూ యుల్లంబునందుః (విష్కమించు సుజనుండు.) 

(ప్రవేశము, హీంతేక్టీ ర్పి 

క్హో 9 య్యితండేనా ? ఈ తరుణము ఆసందర్భము 
శేవల కులీ నాచారనులె (పీరించు నుపచారములకు. 

పీత... మా రాజుగారికి మూ యీలినవారికీ నిరంతర సురా 

(త్రము నుకువ వచ్చినాండను ; లేరా వా రిక్కడ? 

ధవ ---ఎంతటి (పమాదము ! ఏమి మజివు ? చెళ్ళు మోయి, 

దుష్టబుద్ధి, ఎచ్చట రాజుగారు ౪ అమృతహృదయ 

యెళ్చట! ? చూనుచున్నావా ఈ పదార్థము, హిత్రక్రీ రి ? 
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(గరళవల్లి, రజనీచగుల కళేబరములు రంగములో చేంబడును,) 
హాత్,...-అక్కుటా, ఇ చేల నిట్లు! 

క్ లం అల దుక్ట----ఎడపడక దుష్ట్రబుద్ది (వెమింపంబడె నీ యిళ్టజీ 

మిటారుల; అం దొకరితె నాకొఆకు మణి యోర్తు గర 

ళంబు పాలు శీసి తన్నునుం చెకటార్చికొనియె. 

ధన _--అఏవియె సత్యము. మూయుండు వారి ముఖసుల. 

దొ. ఒగర్చు చున్నా (శ మూవీకకొఆజకు , కొంత మేలు సే 

చేయ డలవోశిద, నా స్రాంత నె జమునకు పూటుపా 

టల, వేగిరం బంవుండు, అందుం దొందిటి పడుట; 

కోటకు; ఏ లంకె నా యథికారషతము పోయున్నడి, 

(పళయాంత కామృత హృదయల ప్రాణము నికీ 

ఆలస్యము వలదు, సమయమునకు: బంవుండు 

ధవ _పరొగుమ్ము పరుగమొ, పరుగుము ! 
(జీను. ఎవరి కడకు, (సభువర ? ఎవం డా కింకరుండు ? విప 

" దల యడియాలము పంవుంయడుం 

దుష్ట.తగిన యోచన) నా ఖక్షంబ గొంపొము : దాని 

నా డళవాయి కను, 

థప....-ళ్వరితముం జేయుము, నీ పాణను తీవీ యైన, 
| (నిబ్ళు,మిందు (డేను) 
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దుష్ట+---ఆతని కనుజ్ఞ యీంబడినది, తను పత్ని చేఠను 

నాచేతను, ఇజసాలలో నుజీకీయుట కమృుతహ్మదయను, 
మతి యావిడ నిరాశనే వ్యాజముకే యం, దన్ను( చాసె 

నధించికొ నె నని, 

ధన... దేవతలు నంరత్నించుత చావిడక! వీని నొకింగ, 

గొనిసాం డవలీకీ, (ద ష్ తొలగి-వంబ” .) 

వ (వళయాంతకుందు, అమృత హా దయి 

శనమును సండిట మోయుదు, | (ప్రేమసింసుు యు 

దళవాయ్యి నితమలు న్వెంబడింతురు. 

(వళ.....కూయుండు, కూయుండు నాపోన్సుడ్కు మొోూ5చు 

వెట్టుండు | అయ్యా మీళలు ఉాతి మనువులు “మీ నాగు 

కలుం గన్నులు న్నా కుండెనా, వాని నొ ర్కుము 

జూడింతును నఖొమండలంబు చీలి పోవు నట్టు, అగి పోం + 

నది శాశ్వత పదవికి! నే నెజుంగుదు నొక్కరు శచ్చి, 
యంటయు నొక్క-రు (బతికియంటయు) ఇడి చచ్చి యు 
మక్జీవంటి ధాయె, అద్ద మొకటి యంగిండు! డో 

యూవిరి యా శిలను మంచు గవ్పీనా నుజిక పైసా 

మజేమి, (బతికిన దేను. 
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హీత,.-ఇది మె న్నాప్తభ్టయాంతే నము 1 
(వేము.....లేక్స యా 'సూరతా (పతివింబమా ? 

శవ పడుత యనంతము, నశించుత (పపసంచము ! 

(పళ.---ఈ యీంక్ కదలు చున్నది? నా బిడ్డ (బతికి 

యున్నది ! అస్లైన్క నిదియు నొక యదృష్టము, నేం బడి 

సిన విపళ్తు లన్నింటిని మజవం గొట్టునది 

హీత,...-(మోశరించుచు) అహో నా నత్స]లో ! 

(పళ. దయ జూవుము, అవ్వలికి, 

"శీమ.._..ఘనులు, హితశీర్తలు చేవరవారి మిత్రములొ, 

(పళ --మవోమారి వోరుకొని పోను మిమ్ము లందటీని, ఘాత 
కులార, [దోహులార ! వీనిని నే సంరథ్నీంచియుందు ; 

ఇప్పుడు వెళ్ళిసోయినది ఇంక నెన్నటికీం దిరిగి రాదు ! అమృత 

హృదయా ! అముతహృదయా |! తడయుము ఇంచుక 

తడవు, హా! వీమీ సెప్పుచున్నావు ? దాని కంఠ మెప్పు 
డును మృదు _వైనదీ, శాంత మైనది అణశు _వైనదీ, 
ఉతృమలకుణము అఆండవుట్టువకు. నిన్ను (వేలాడించు 
చున్న యా శండాలుని చంటీ వేసితి, 

దళ...--సత్యమృు (వ్రభువులార్థ అట్లనే చేసిరి. 
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(పళ చేయలే దంటర్కో ఓ రోయి ? ఒక కాలములో నా 

స్రాగను వాండి వాయిదారత్రో వారలం గంతులు వేయ 
నిచ్చియుందు ; ఇప్పుడు ముసలి నైతిని, పెని ఈ యడ్ల 

కబ్ణలు నన్ను జెఆనివేయుచున్న వి. నీ వెవండవు ? నా 

శేత్రము లుత్తమ స్థితిని లేవ్రః చె పస్పెద నుండుము 

తిన్న గ, 

హీత.-_భాగ్యము తనుం గొనియాడి కొన్న, నిర్హజీయ్యి, 
యొకరు (పేమాస్పదులు, ఒండాకరు జ్వేషాస్పదులు లేన 

కొని, అం దొశరి నిదిగో (వ్రత్యవముం గం జూచుచున్నా 

రము, 

(పళ....-ఇయ్యది మందదృక్షి. నీవు హితక్షీర్తివి కావు? 
9 9 హీత్ర అ య్యతండె, శ్రమ భృళ్యుండ, రాత్ర కీర్తిని 

ఎచట దమ భ ఫత్యుండు శేయూరు(డు ౪ 

(పళ --నాం శొక మంచి వీల్ల, నే నది చెప్పగల నీకు ; 
వొయ మంచి యేటుకాయ్య అదియు వేవేగము0 ; 
నాయ చచ్చి యనవినీ పోయి. 
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హీత ఆ నేను, తమ స్థీరిభేదముం మత్రినాశముం మొదలు 

వెట్టి నప్పటనుండి, తమ క్రీ ష్టపదముల 'వెంబడించినాండ,.___ 

(దళ. స్వాగతము నీ కిచటికి, 

హీగ్ర,..._వుటీ యెవరు రాశదు అంతయు నిఠానంచదములు, 

నంధంతమసముల శీకరముంగనున్నది. తమ జ్యే వ్యతి 

కలు తమ శ్నేమములం దామ ఇటిచికొని భగ్నాళలై, 
మరణము గాంచినారలు. , 

(బళ జనా, నాకు నట్లనె కాన్సించెడి 

ధవ.--చి తృవశము లేక వారు నునువువున్నారు : వృథా 
యాసము, ఆయన మనల బోల 6 గోరుట, 

శీమ...._బొ ర్రీగ వ్యర్థము. 

('ప్రజేశ మొక పడవాలు. 

పడ _దుష్ట్రబుద్ధులు నష్టానువు లైనారు, దేవర, 
ధవ అ సంగ తిక్క_డ గ శి సాత, (పథవులార, మిత్మాగ 

గణ్యులార, తెలిసికొండు నూ యభిప్రాయము ఈ మహ 
సుకైిధ్ధమున శేమేమి సిహోరములు వలయునో య 

వన్నీయు ననుస౦ంథింపం బడ్లియెడి : ఇశ మా విషయ మె 

మన్న ఈ, వృద్ధ రఛొజగ్గంకీరులవారి యాయుహ్యములో 
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మే మధికారసన్యన్తుల మయ్యెదము ; వారినే నిరంకుశాధి 

కారులు గాంతము, (హిత, (పేమ, లప) మీ రీక్లఖు మీ మీ 
యధికార స్వతంత్రములకు , అంతియ శాదు హెచ్చు 

స్వత ర్మతేములు కూడ, మజీయు మీ 'యోగ్యతల కనుగుణ్య 

రతిం స్నాన బహుమానములుం గూర్పంబడు. అఖిల మిత్ర 

మాను వారి సొత్తి §క ధర ఫ్ర మధుర సుముల నార 

గింతురు ఏ నిఖిల శ[త్రువులును వారి యధర్మవు వైయున్స 

లకు దగినయట్టు( జేం చారగింతురు కడుపులు "పిల్ల గః 

కట్టా చూపథ్నీ చూడండీ ! 

(పళ మణి నా నిజువీద ముద్ద రా లుటీనిం ఒడీనది ! లేన, 

లేము లేనే లేదు (పాణము! ఒక కుక్క ఒకి గుజ్జము, 

ఒక్ మెలుక [బకుక నేల. నీకు మాత్రము పో చేలనా 
శెల్ల? సీ వికను రావుగదా యెస్పటికిని. రా వెస్పట్కీని, 

రాశ్ర, కావు రానే రావ్రుగడా మెప్పటికీని ! ఎన రోయ్య 

యీ గుండిని సడలింవుము ; మేలు వేసితి వోయి. మాశె 

దవాదీనిని? భూడును దానిని, చూకుము, దాని ఇది 

వులు, భూడవో యచట్క మాడ వోయి! నా (పాగ! 

అ-మృ-త-హృ-ద-య | (స ED 

= మ మార్భిల్లు మన్నారు ! మహాప్రభో మహ్మూళ్లో | 



Dt. అమృతసాదయ _ [ఆశమ? 

హిత ---పగులుము హృదయమా; వుణ్య మయ్యెక్కు పస 
లుమే ! 

[శేమ.-_ పైని చూడుడు, మహాప్రభో 
క్ అ క వ్ హిత. _'బాధ "పెట్టకుము వారి యాతృను : ఓ కడన నషా 

యన౯ ! వారి పగతులే యగుదుర్కు ఈ కరిన సంసార చ 

మున సింకను వారి. గట్టి కొట్టి (డిప్ప గడయగవారలు, 

(చేమగలించినవారె దృడ్డము(గ. 

హీత.....అద్భుత మే మన్న, ఇంత కాలను నారు భరి 

చుకే: అధి కాయుహ్యముం దుర్మాక్రమించుకొనిరి, 

ధన _భరించుక నెళ్టుడు వారి నిచ్చటనుండ్సి మన [పన్తుత 
కార్యము, సార్వ తిక చిత్తసంకట మి. (పేమ. హీర, లకు) 
నా యంత శార్మ్య మిత్రములార మీర లిద్దజు చేలుః డీ 
'రాజ్యమునందు ) రశ్షీంప్రయ, పరిపాలించ్రం డీ |న్రణయిక 
మును విదారితము నగు రాష్ట్ర )మును, 

హిత.._నా కొక యాత్ర సమీపించు చున్నది 'చేవర, అవి 
లంవీతముల నే 'వెళ్ళవలను : నా నాథుండు ననుం విలచు 
చున్నాడు, కాదు కూడ దనం గూడదు నేను, 



రంగము 12] వృళయాంతక రా జు, ఎీ రీ 

ధవ. ఈ విపత్కాల భారమును వహీంపక తీరదు; మన 

మనో రాగ భావముల (బకటింపవలయుం గాని, + ఇదమిశ్రై' 

నుని యుకాయు క్ర ముల విషారించి యాచరింప లేను, 

అందటీలో నత్యంత వృద్ధుల శే యత్యంత దుర్భర భాం 

భరణ మాయె; యువానులు మేము అంతటి దారము 

జూడను లేము, 'మోయను లేము అంత కాలము |2తుకను 

లేము? (నిష )మింళువ్క మికణ'భేకి మో” ) 

స౦పఫూ ని ము, 
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గంధ సు ద్రాక్ష ర శాల 
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యందిశ్రకు ఆం(ధాంగ్నమును చేవనాగరీ యంగమును 
కార్యం కరముతె యున్నవి. ఇంక 0కు నూసములలో 

చావిడాంగమును ఆజుమూాసములలో కశకాటకాంగమును 

పండాదిలో శేరళాంగనును శేర్చండును, చేశాళివృద్ధిక సీస్ 
సాధనంబులగు విషయములపై (గ్రంధముల 1నొని ముదం 

గోరుచారు ఇచ్చట మగులను సదుపాయములం బడయం 

బోదురు. వలయువారలు మాకు |బాసీన, విశేసాంశములం 

చెలిసికొన వచ్చును, 

కత్రా (ప్రశ్యుత్తరంబు కోరువారు ప్రల ఖర్చు అద 
కొనవలయు, 

సళనుహాంస వీడా నలద స్వాములు, 

దతీణ హీంద్రూ స్వదేశ భాహ్మ్గంథ 
ము దాతర ళా లాధ్యకులు, 




